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POVZETEK 

 

Na raziskovalnem področju zasvojenosti vladata terminološka in konceptualna zmeda, uradna 

paradigma, ki na zasvojenost gleda kot na možgansko bolezen, ne zmore pojasniti vseh vidikov 

zasvojenosti, dodatno zmedo pri njenem definiranju pa povzroča še novejše področje t.i. 

vedenjskih zasvojenosti. Ker jasnega konsenza o tem, kaj zasvojenost sploh je, ni, je bil naš 

namen na zasvojenost pogledati s svežimi očmi in iz najbolj primarne točke, to je smeri 

doživljanja, ki je kljub obilici raziskav na področju zasvojenosti najmanj zastopan pristop. 

Raziskovalno vprašanje, ki je bilo v skladu z namenom postavljeno zelo odprto, je bilo: Kakšno 

je doživljanje zasvojenosti? Pri tem smo stremeli k čim globljemu uvidu v posameznikov 

doživljajski proces, zaradi metodološke jasnosti pa smo se osredotočili zgolj na zasvojenosti, 

ki nimajo spremljajoče kriminalne ali težje zdravstvene in socialne problematike. Udeležence, 

teh je bilo pet, smo iskali med tistimi, ki so se dojemali kot zasvojene in ob tem izkazovali 

nenadzorovano vdajanje objektu zasvojenosti (kajenju, hrani ali gledanju televizije), ki so ga 

dojemali kot problematično. Podatke smo zbirali z nestrukturiranimi intervjuji, pri čemer smo 

upoštevali načela fenomenološkega dialoga, raziskovalni načrt pa je sledil drugoosebnemu 

globinskemu fenomenološkemu raziskovanju (SIPI), ki prinaša obrat udeleženca v 

soraziskovalca, ki fenomen opazuje tudi izven intervjujev. Zbrane podatke smo obdelali s 

pomočjo interpretativne fenomenološke analize (IPA). Rezultate tako predstavlja nabor tem, ki 

so izstopile iz podatkov, skupaj z reprezentativnimi izseki iz intervjujev, pri čemer smo 

predstavili tako skupne teme kot tudi teme posameznega soraziskovalca. Naša raziskava je 

nakazala nekaj zanimivih, v literaturi neobravnavanih vidikov zasvojenosti. Glavna spoznanja, 

ki bi jih bilo zanimivo preveriti z nadaljnjim raziskovanjem, se med drugim dotikajo 

zasvojenosti kot sredstva, ki posamezniku omogoči, da si vzame čas zase; vtkanosti 

zasvojenosti v življenje zasvojenega in predloga, da lahko zasvojenost v nekaterih primerih 

pomeni tudi funkcionalen način bivanja v svetu. Implikacije naših ugotovitev so, da v vseh 

primerih zagotovo ne zadostuje, da se snov/vedenje zasvojenemu posamezniku zgolj odvzame, 

pač pa je potrebno najti in odstraniti prave vzroke, ki so v ozadju zasvojenosti. 

 

Ključne besede: zasvojenost, odvisnost, vedenjske zasvojenosti, empirična fenomenologija, 

interpretativna femenološka analiza, IPA, drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje, 

SIPI 



ABSTRACT 

 

The research field of addiction is riddled with terminological and conceptual confusion, the 

prevailing view of addiction as a brain disorder cannot explain all aspects of addiction, and 

further confusion in defining it has been brought by the recent field of so-called behavioural 

addictions. Since there is no clear consensus on what addiction is at all, our purpose was to look 

at addiction anew and from the most primary point, i.e. the aspect of experience, which despite 

the abundance of research in the field of addiction is the least represented approach. The 

research question, which was highly open, in line with the purpose, was: How is an addiction 

experienced? Regarding this, we strove for a deeper insight into an individual’s experience of 

addiction, but for the sake of methodological clarity, we focused solely on addictions that were 

not associated with criminal or demanding health and social issues. The participants, altogether 

five, were sought among those who perceived themselves as addicted and simultaneously 

exhibited uncontrolled indulgence in the object of their addiction (smoking, food or television 

watching). We collected the data with unstructured interviews, following the principles of 

phenomenological dialogue, and the research plan followed a second-person in-depth 

phenomenological inquiry (SIPI), which turns participants into co-researchers who also observe 

the investigated phenomenon outside interviews. The collected data were processed using 

interpretative phenomenological analysis (IPA). The results thus represent a set of themes that 

stood out from the data, together with representative excerpts from interviews, presenting both 

common themes and the themes specific to the co-researcher. Our investigation showed some 

interesting, in the literature yet unexplored aspects of addiction. Some of the main findings that 

would be interesting to check in further research include addiction as a means of enabling an 

individual to take time for themselves, the embedding of addiction in the life of the addicted, 

and the proposal that addiction in some cases can also mean a functional way of living in the 

world. Our findings imply that it is certainly not enough in all cases to only take the 

substance/behaviour away from the addicted, but underlying factors that are causing addiction 

must be found and removed. 

 

Key words: addiction, dependence, behavioural addictions, empirical phenomenology, 

interpretative phenomenological analysis, IPA,  second-person in-depth phenomenological 

inquiry, SIPI 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1.1 Opredelitev zasvojenosti 

Psihoaktivnih učinkovin (angl. psychoactive substances [PAS]) so se človeške kulture 

posluževale že v davni preteklosti. Mnoge izmed PAS, ki so v uporabi tudi danes, so 

rastlinskega izvora in te so bile starodavnim ljudstvom na voljo v naravni obliki (Meyer in 

Quenzer, 2005). Tako na primer najzgodnejša znana uporaba alkohola sega v čas Mezopotamije 

(kot kažejo glinene tablice iz leta 4000 pr. n. š.), obstajajo pa celo zapisi o omejitvi prodaje 

alkohola, ki segajo v čas 1700 pr. n. š. (Robertson, 1988). Prvi zapis o opiju je iz časa 3400 pr. 

n. š. (Booth, 1996), dokumentirana pa je tudi zgodnja uporaba konoplje in raznih halucinogenov 

(Dobkin de Rios, 1990; Rudgley, 1993, v Durrant, Adamson, Todd in Sellman, 2009).  

Dandanes je zloraba PAS eden izmed glavnih dejavnikov umrljivosti in prezgodnje smrti na 

globalni ravni (Gowing idr., 2015), prispeva pa tudi k prenosu nalezljivih bolezni in razraščanju 

nasilja (Leshner, 1997). Po podatkih United Nations Office on Drugs and Crime [UNDOC] 

(2016) število globalnih smrti, povezanih z uživanjem PAS, ostaja stabilno (v letu 2014 je 

znašalo 207400 smrti ali 43,5 smrti na milijon prebivalcev med 15. in 64. letom). Od vseh 

uporabnikov je 29 milijonov takih, ki zaradi uživanja PAS trpijo, od njih jih 12 milijonov PAS 

uživa preko injiciranja in od teh ima 14 % diagnosticiranih HIV, kar pomeni, da posledice 

zlorabe PAS za zdravje ostajajo uničujoče (UNDOC, 2016). Po podatkih iz leta 2016 v Evropi, 

kjer je nelegalno PAS v letu 2014 vsaj enkrat poskusilo 88 milijonov ljudi med 15. in 64. letom, 

narašča uporaba konoplje (viša se tudi iskanje pomoči in stopnja zdravljenja med uporabniki 

konoplje), skrb pa zbuja tudi naraščanje smrti zaradi predoziranja s heroinom in sorodnimi 

farmakološkimi učinkovinami (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 

2016). Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje [NIJZ] (Drev, 2017) je bilo v 

Sloveniji v letu 2015 zabeleženih 32 smrti zaradi predoziranja z nelegalno PAS (večinoma 

heroina), kar so štiri smrti več kot leto poprej, prvič pa sta bili zabeleženi tudi dve smrti zaradi 

konoplje. Zaradi številnih škodljivih posledic, ki jih torej prinaša zloraba PAS, dandanes v 

medijih pogosto naletimo na izraz »boj proti drogam« (prim. »Akcijski načrt EU za boj proti 

drogam 2017–2020«, n. d.; »Za boj proti drogam še dodatnih 3,2 milijona evrov«, 2015). 

Za uspešen boj je nasprotnika potrebno jasno opredeliti, a na problem z definiranjem 

zasvojenosti sta že leta 1984 opozorila Burglass in Shaffer (1984, 19), ko sta v uvodu v svoj 

članek podala naslednji opis zasvojenosti: določeni posamezniki uporabljajo določene 

učinkovine na določene načine, ki se v določenih časovnih obdobjih določenim drugim 

posameznikom zdijo nesprejemljivi iz določenih kot tudi nedoločenih razlogov1. S tem sta 

želela opozoriti na konceptualne probleme na področju zasvojenosti, za katerega je po njunem 

mnenju značilno, da mu manjka skupna paradigma, ki bi združevala vse različne ideje o 

fenomenu. Ti različni pogledi na zasvojenost izhajajo iz določene perspektive (farmakološke, 

fiziološke, psihološke ipd.), od katerih vsaka ponuja svojo različico resnice o zasvojenosti. 

Zaradi neobstoječe paradigme te perspektive zgolj soobstajajo ločeno ena od druge, ne morejo 

pa druga druge potrditi ali ovreči (Burglass in Shaffer, 1984).  

Več kot 30 let kasneje, ko na področju zasvojenosti prevladuje bolezenska paradigma (glej 

poglavje 1.3.5), pa so konceptualne težave še vedno aktualne. Mnogi avtorji menijo, da se je 

koncept zasvojenosti skozi čas spreminjal iz političnih razlogov, ne pa z dejanskim kopičenjem 

                                                 
1 Certain individuals use certain substances in certain ways thought at certain times to be unacceptable by certain 

other individuals for reasons both certain and uncertain (1984, 19). 
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znanstvenih dognanj (prim. Akers, 1991; Reinarman, 2005). Akers (1991) na primer trdi, da se 

je tradicionalni koncept zasvojenosti (zasvojenost je določena s fizično odvisnostjo, ki se ob 

prenehanju jemanja PAS kaže v odtegnitvenih simptomih; glej poglavje 1.3.1) spremenil iz 

razloga, da so nekaterim PAS lažje napovedali vojno, kar prikaže na primeru kokaina. Slednji 

po tradicionalnem modelu ne vodi v zasvojenost, saj ne povzroča fizične odvisnosti, a v 80-ih 

letih prejšnjega stoletja so začeli kokain označevati kot visoko zasvajajoč, ker vodi v močno 

hrepenenje po nadaljnjem jemanju. Kokain ima seveda številne škodljive posledice za 

uporabnike, a Akers meni, da na nevarnosti kokaina ne bi smeli opozarjati preko spremembe 

koncepta zasvojenosti. Kot poudarja, zasvojenost, ki podgano vodi v samo-administracijo 

kokaina, ni ista zasvojenosti, ki je podprta s fizično odvisnostjo (Akers, 1991). Skoraj desetletje 

kasneje sta Walters in Gilbert (2000) ugotovila, da med strokovnjaki še vedno ni enotnega 

mnenja glede definicije zasvojenosti; natančneje, starejši med njimi so bili bolj nagnjeni k 

definicijam, ki so vključevale fizično odvisnost, mlajši pa k definicijam, ki so vključevale 

hrepenenje po PAS. Tudi Reinarman (2005) vidi spreminjanje koncepta zasvojenosti kot 

posledico tega, da noben poskus definicije zasvojenosti ni uspel razložiti vseh vidikov in 

posebnosti različnih PAS (če navedemo le zelo skromen nabor problemov: vse PAS ne vodijo 

v odtegnitvene simptome, poleg tega so dokumentirani primeri, ko se omenjeni pojav ni razvil 

niti pri uporabnikih heroina, za katere je odtegnitev sicer značilna), zato se je obstoječi koncept 

spreminjal, da bi zajel vse izjeme in naraščajoči razpon nelegalnih PAS (Reinarman, 2005). 

Dominantna definicija zasvojenosti je sedaj že tako elastična, da lahko vanjo uvrstimo ogromno 

različnih fenomenov, kot bomo videli v nadaljevanju, ko se bomo dotaknili vedenjskih 

zasvojenosti.  

M. Clark (2011) v novejšem članku poudarja, da pregled literature s področja zasvojenosti 

razkrije množico konceptualnih modelov, ki zasvojenost razumejo vsak na svoj način (za njihov 

pregled glej poglavje 1.3). Problem ni le v tem, da si modeli med sabo pogosto nasprotujejo, 

pač pa tudi v tem, da razložijo le določene vidike fenomena, druge pa zanemarijo (Clark, 2011). 

Da do konsenza glede tega, kaj sestavlja koncept zasvojenosti, še ni prišlo, poudarjata tudi 

Sussman in Sussman (2011). Zmedo pa dodatno povzroča še identifikacija vedenj, ki so 

potencialno zasvajajoča, kot na primer telovadba, nakupovanje ali igranje iger na srečo 

(Rosenberg in Curtiss Feder, 2014), kar pomeni, da je ideja o zasvojenosti, vezani zgolj na PAS, 

čedalje bolj na trhlih nogah. Strokovnjaki se vse bolj približujejo konsenzu, da lahko o 

zasvojenosti govorimo tudi ob odsotnosti kemičnih učinkovin (Clark, 2011). 

Kljub konceptualnemu kaosu se American Psychiatric Association [APA] in World Health 

Organization [WHO], ki izdajata vplivni diagnostični nomenklaturi, ki ju pri delu s pacienti 

uporabljajo zdravniki in psihiatri ter po katerih se zgledujejo zavarovalnice, strinjata in 

zasvojenost opisujeta kot kompulzivno uporabo objekta zasvojenosti kljub škodljivim 

posledicam (APA, 2013; NIJZ, 2008; WHO, 1992) . Pri reviziranju DSM-III sredi 80-ih let 20. 

stoletja je namreč mednarodni komite, sestavljen iz članov APE in WHO, določil, da je 

zasvojenost kompulzivno, nenadzorovano in v iskanje PAS usmerjeno vedenje ter ga definiral 

z diagnostičnimi kriteriji (O'Brien, 2010). Podobno vodilne ameriške organizacije, ki se 

ukvarjajo s to tematiko, in sicer American Society of Addiction [ASAM], National Institute on 

Drug Abuse [NIDA] ter American Pain Society [APS] in American Academy of Pain Medicine 

[AAPM] zasvojenost opisujejo z izgubo nadzora nad objektom zasvojenosti, njegovo 

kompulzivno uporabo, hrepenenjem po njem in nadaljevanjem z uživanjem kljub škodljivim 

posledicam, ki jih to prinaša (Heit, 2003). Kljub temu da se vse omenjene organizacije torej 

strinjajo, kaj je bistvo zasvojenosti (ravno te rganizacije so tiste, ki bodisi oblikujejo 

diagnostične priročnike bodisi s problemom seznanjajo laično javnost in finančno podpirajo 

raziskovanje, kar pomeni, da ima njihovo pojmovanje zasvojenosti širok vpliv na globalni ravni 
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(Reinarman, 2005)), pa ni jasnega konsenza glede uporabe terminologije za opis zgoraj 

opisanega vedenja. 

1.2 Terminološki problemi 

Kot pravi O'Brien (2010), je bila v DSM od 1987 do zadnje različice diagnostičnega priročnika 

za pomen zasvojenosti uporabljana beseda odvisnost2; člani komiteja APE in WHO, ki so o tem 

odločali pri reviziranju DSM-III (rezultat je bil leta 1987 izdani DSM-III-R), te odločitve niso 

sprejeli soglasno. Nekateri med njimi so se zavedali, da je pojem odvisnosti vsebinsko že 

rezerviran za nekaj drugega, in sicer za opis prilagoditve na PAS in zdravila, ki delujejo na 

osrednji živčni sistem in ki se kaže s toleranco in odtegnitvenimi simptomi. To je nekaj drugega 

od nenadzorovanega, kompulzivnega, v iskanje PAS usmerjenega vedenja, a pri glasovanju o 

izbiri poimenovanja je z eno točko razlike zmagal termin odvisnost, z argumentom, da ne 

prinaša takšne stigme kot jo termin zasvojenost (O'Brien, 2010; O'Brien, Volkow in Li, 2006). 

Po mnenju O'Briena in sodelavcev (2006) je bila ta odločitev resna napaka; če beseda hkrati 

opisuje dve različni stvari, pride do zmede. Kot opozarja O'Brien (2010), morajo sedaj 

predavatelji in splošni zdravniki razlagati, da obstaja normalen fiziološki odziv, imenovan 

fizična odvisnost, in da poznamo tudi zasvojenost ali kompulzivno iskanje PAS, ki je bilo do 

nedavnega v DSM poimenovano z besedo odvisnost.  

Diagnostični nomenklaturi APE in WHO sta široko sprejeti in uporabljani (Maddux in 

Desmond, 2000) s strani zdravnikov, raziskovalcev, zdravstvenih zavarovalnic, farmacevtskih 

združb ipd., kar pomeni, da narekujeta terminologijo, ki jo uporabljajo njuni uporabniki. Da 

terminološka zmeda ni brez posledic, kaže primer nepredpisovanja opioidov pacientom, ki 

trpijo za hudimi bolečinami, na primer rakavim bolnikom (Deandrea, Montanari, Moja in 

Apolone, 2008) ali starejšim posameznikom (Denny in Guido, 2012). Ker zdravniki nočejo 

predpisovati na opioidih temelječih protibolečinskih zdravil zaradi strahu, da bi pacienti postali 

z njimi zasvojeni, slednji bodisi niso dovolj zdravljeni bodisi so jim ob toleranci in odtegnitvi 

zdravila odtegnjena (AAPM, APS in ASAM, 2001; Bell in Salmon, 2009; Heit, 2003). To se 

dogaja zaradi zmede glede razlikovanja odvisnosti, kot jo je do nedavnega definiral DSM (in 

ki je pravzaprav zasvojenost), in odvisnosti kot normalnega farmakološkega odziva na 

ponavljajoče odmerke učinkovin, ki delujejo na osrednji živčni sistem. 

Zaradi teh težav so tri vodilne zdravstvene organizacije s področja bolečine in zasvojenosti, in 

sicer APS, AAPM in ASAM določile natančni definiciji zasvojenosti in fizične odvisnosti, ki 

temeljita na nevrobiologiji (AAPM idr., 2001; Heit, 2003). Komite združenih organizacij je 

zasvojenost opisal kot kronično nevrobiološko bolezen, za katero je značilna zmanjšana 

kontrola nad PAS, njena kompulzivna uporaba, jemanje PAS kljub škodljivim posledicam in 

prisotnost hrepenenja po PAS (kot vidimo, se to sklada z diagnostičnimi usmeritvami APE in 

WHO). Fizična odvisnost pa je v nasprotju s tem naravno pričakovan fiziološki odziv, stanje 

prilagoditve na mnoga zdravila in PAS, ki se ob prenehanju administracije ali zmanjšanju 

odmerka kaže v odtegnitvenem sindromu, katerega simptomi so lahko slabost, bruhanje, driska, 

trebušni krči ali epileptični napadi (AAPM idr., 2001; Heit, 2003). Tako uporabnik heroina kot 

tudi pacient, ki v namen lajšanja bolečine jemlje opioidna zdravila, bosta razvila fizično 

odvisnost, a v nasprotju z uporabnikom heroina bodo opioidi pacientu izboljšali kakovost 

življenja – seveda ob zagotavljanju, da ni prišlo do zasvojenosti ali nekontrolirane kompulzivne 

uporabe opioidov (Heit, 2003). 

                                                 
2 V nalogi addiction prevajamo kot zasvojenost, dependence pa kot odvisnost. 
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Izbiro termina odvisnost namesto zasvojenost v diagnostičnih nomenklaturah je kritiziralo več 

avtorjev. Miller in Gold (1991) sta v času priprave DSM-IV predlagala zasvojenost kot 

vedenjski in odvisnost kot farmakološki termin, a njun predlog ni bil sprejet. Komite Institute 

of Medicine je prav tako razpravljal o terminološki zmedi glede uporabe obeh besed; v poročilu 

poudarjajo, da nekateri znanstveniki raje uporabljajo zasvojenost, ker jasneje kaže na vedenjsko 

razliko med kompulzivno uporabo PAS in fizično odvisnostjo, drugi pa imajo raje odvisnost, 

saj je bil termin definiran v DSM-IV in ICD-10 kot diagnostična oznaka za kompulzivno, v 

iskanje PAS usmerjeno vedenje, z njim pa je povezana tudi manjša stigma (Institute of 

Medicine, 1996, v Maddux in Desmond, 2000). Tudi Maddux in Desmond (2000) poudarjata, 

da je primernejši termin zasvojenost, saj jasneje nakazuje, da gre za vedenjsko motnjo, poleg 

tega pa ne more biti zamešan s fizično odvisnostjo. O'Brien in sodelavci (2006) menijo, da je 

zasvojenost povsem sprejemljiva beseda, ki jo uporabljajo številne organizacije s področja 

zasvojenosti in tudi najstarejša znanstvena revija s tega področja, Addiction, in so v času 

priprave DSM-V pozivali k uporabi termina zasvojenost. Kljub kritikam terminologije in 

konkretnim negativnim posledicam, kot smo videli na primeru nezadostnega predpisovanja 

protibolečinskih zdravil, pa je v DSM-V (APA, 2013) ta konflikt preprosto razrešen tako, da za 

opis kliničnega sindroma kompulzivne zlorabe PAS ni uporabljen noben od obeh izrazov, 

medtem pa je v slovenskem prevodu WHO-jeve klasifikacije bolezni, MKB-10-AM, 

uporabljan termin sindrom odvisnosti (NIJZ, 2008). 

 

Tudi Černigoj in Podbevšek (2016) poudarjata, da je odvisnost in zasvojenost potrebno 

razlikovati, saj gre po njunem mnenju za ločena vzorca doživljanja in vedenja. Odvisnost 

razumeta nekoliko širše kot zgolj homeostatsko prilagoditev organizma na ponavljajoče 

odmerke PAS ali zdravil, saj »odvisnost od nečesa pomeni potrebovanje le-tega za normalno 

delovanje oziroma obstoj na enem ali več področjih življenja oziroma za življenje samo.« (124) 

Sem tako poleg snovi ali aktivnosti, na katere se je organizem privadil (npr. alkohol, 

antidepresivi, vsakodnevni tek), spadata tudi dostop do interneta ali prevozno sredstvo (ki sta 

potrebna za normalno delovanje v današnji družbi), pa tudi zrak in hrana (od katerih je odvisno 

fizično preživetje), če navedemo le nekaj primerov. 

 

Vzrok zasvojenosti (torej kompulzivne uporabe objekta zasvojenosti) pa Černigoj in Podbevšek 

(2016) vidita v nadomestni zadovoljitvi ali pobegu pred dejanskimi potrebami, ki jih 

posameznik ne zmore zadovoljiti. Zasvojenost z nečim je po njunem  »navajenost s tem dušiti 

potrebo, ki je zaradi zavrtosti in posledičnega pomanjkljivega zavedanja ne zmoremo 

zadovoljiti.« (135) Bistvena razlika med odvisnostjo in zasvojenostjo je torej v tem, da pri prvi 

čutimo nujo po tem, kar dejansko potrebujemo, pri drugi pa ta dva vidika nista usklajena; 

čutimo potrebo po nečem, kar objektivno potrebo zadovoljuje le delno ali pa jo z intenzivnostjo 

izkušnje prekrije. Seveda sta pojava tudi povezana; bolj kot neko snov uporabljamo za 

nadomestno zadovoljevanje, bolj se krepi tudi odvisnost od te snovi. Navadno zasvojenost 

pomeni tudi odvisnost (Černigoj in Podbevšek, 2016). 

 

Kot ugotavljata Černigoj in Podbevšek (2016), je terminološki kaos glede označitve 

kompulzivne uporabe določene kemične učinkovine ali aktivnosti viden tako v angleški kot tudi 

slovenski poljudni in znanstveni literaturi. Nekateri avtorji se preferenčno odločajo za uporabo 

enega termina, medtem ko drugi pojma odvisnost in zasvojenost uporabljajo izmenjujoče kot 

sopomenki. V slovenskem prostoru sta se za uporabo termina zasvojenost zavzemala Ramovš 

in K. Ramovš (2007), saj je po njunem mnenju odvisnost pretežno pozitiven pojem, ki je 

povezan s človeškimi biološkimi in socialnimi potrebami. Černigoj in Podbevšek (2016) se 

odločno zavzemata za  ločevanje pojavov odvisnosti in zasvojenosti, ker pa se navadno 

pojavljata skupaj, se jima zdi boljša uporaba termina zasvojenost, ker gre pri večini 
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problematičnih primerov dejansko za zasvojenost. V pričujoči magistrski nalogi bo za opis 

kompulzivnega iskanja in uporabe PAS ali vdajanja določenemu vedenju na podlagi zgornjih 

argumentov uporabljan izraz zasvojenost.  

1.3 Razlagalni modeli zasvojenosti 

Poleg težav, ki vladajo na področju terminologije in pri oblikovanju enotnega koncepta 

zasvojenosti, pa se zmeda kaže tudi v tem, da je skorajda nemogoče dobiti celosten vpogled v 

zgodovino razvoja razlagalnih modelov zasvojenosti. Različni avtorji namreč kot poglavitne 

navajajo različne modele, jih drugače poimenujejo (tudi ko se zdi, da govorijo o isti stvari, kar 

pa včasih sploh ni moč določiti) ali pa posamezne modele razvrščajo v različne nadredne 

kategorije. Vse to je najbrž posledica množice razlagalnih modelov, ki poskušajo zasvojenost 

razumeti vsak s svojega vidika, določen avtor pa je v stiku z nekaterimi pristopi v večji meri 

kot z drugimi. Poleg tega tudi modeli k zasvojenosti ne pristopajo na istih ravneh; nekateri 

poskušajo razložiti le pojav tolerance, drugi, kaj sproži začetni poseg po PAS, tretji, kateri 

dejavniki zasvojenost vzdržujejo itd. Medtem ko se nekateri teh vprašanj lotevajo na 

nevrobiološki ravni, drugi iščejo odgovore v socialnem okolju ipd. Kar sledi, je tako hiter 

pregled modelov, za katere smo na podlagi znanja, pridobljenega v mesecih raziskovanja te 

teme, zaključili, da se konsistentno kažejo kot pomembni in ki so vodili v današnje prevladujoče 

razumevanje koncepta. Poudariti je potrebno tudi, da se modeli med sabo nujno ne izključujejo. 

1.3.1 Modeli fizične odvisnosti (angl. physical dependence models) 

Novejše pojmovanje zasvojenosti, kot smo že videli, se osredotoča na vedenje, še posebej 

kompulzivno naravo iskanja PAS in njene uporabe kljub škodljivim posledicam, ki jo vodi 

močno hrepenenje po PAS (Leshner, 1997; Meyer in Quenzer, 2005). Zgodnji pogledi na 

zasvojenost pa so poudarjali pomen fizične odvisnosti. Po tem pojmovanju abstinenca vodi v 

neprijetne odtegnitvene simptome (npr. tresenje, bruhanje, anksioznost idr.), ki posameznika 

motivirajo, da ponovno poseže po PAS, vendar tovrstne razlage zasvojenosti fenomena ne 

pojasnijo v celoti (Meyer in Quenzer, 2005; Pinel, 2011). Nekatere učinkovine, na primer 

kokain in metamfetamini, namreč povzročijo le šibko fizično odvisnost (Meyer in Quenzer, 

2005; Nestler, 2004), vseeno pa lahko vodijo v kompulzivno uporabo PAS (Meyer in Quenzer, 

2005). V nasprotju s tem pa nekatere PAS ali zdravila, na primer antidepresivi, povzročijo 

fizično odvisnost, ne vodijo pa v kompulzivno uporabo učinkovine (Kolb in Whishaw, 2009). 

Nadalje modeli, ki temeljijo na fizični odvisnosti, ne zmorejo razložiti zgodnejših faz jemanja 

PAS, ko fizična odvisnost še ni bila vzpostavljena, in ne pojasnijo, zakaj pogosto pride do 

recidiva tudi po uspešni detoksikaciji (eliminaciji PAS iz organizma in prehodu skozi 

abstinenčni sindrom, ko posameznik odtegnitvenih simptomov ne doživlja več) (Meyer in 

Quenzer, 2005; Pinel, 2011). 

 

1.3.2 Modeli pozitivne okrepitve (angl. positive reinforcement models) 

Zaradi problemov z modeli fizične odvisnosti je začel prevladovati drug pristop, po katerem je 

gonilo recidiva doživeta evforija oz. pozitivni občutki, ki jih sproži zaužitje PAS3. Ob poskusu 

abstinence se pojavi močno hrepenenje (angl. craving) po ponovnem doživetju ugodja, ki vodi 

v recidiv (Meyer in Quenzer, 2005; Pinel, 2011). Ti modeli se torej osredotočajo na nagrajujoče 

lastnosti PAS, ki vodijo v ojačenje vedenja. Omenjene lastnosti so bile demonstrirane v 

različnih živalskih študijah, od katerih so najbolj znani eksperimenti samo-administracije, ki 

                                                 
3 Glej Akersovo (1991) kritiko zgoraj. 
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merijo nagrajujoči učinek PAS (Pinel, 2011). V tovrstnem eksperimentu žival, na primer 

podgana, po stisku ročice PAS preko vstavljenih kanil dobi neposredno v krvni obtok. Če je 

PAS nagrajujoča, se žival preko pogojevanja hitro nauči, da stisk ročice vodi v nagrado; koliko 

nagrajujoča je PAS, se meri preko tega, koliko dela je žival pripravljena vložiti v to, da 

učinkovino dobi. Živali si samo-administrirajo večino PAS, ki jih zlorabljajo ljudje; nekatere 

med njimi, na primer kokain, si samo-administrirajo celo do popolne obnemoglosti in smrti 

(Meyer in Quenzer, 2005). Kot pojasnjujeta Meyer in L. Quenzer (2005), naj bi do ponavljanja 

uporabe PAS prišlo, ker na nevrobiološki ravni te učinkovine delujejo na t. i. nagradni sistem, 

ki sicer uravnava naravne nagrade (razlaga nagradnega sistema sledi v poglavju 1.4), to pa se 

na subjektivni ravni čuti kot doživljanje ugodja. Tudi takšno pojmovanje zasvojenosti je 

nepopolno in ne pojasni, zakaj pri zasvojenih negativne posledice uživanja PAS ne nadvladajo 

pozitivnih (Kolb in Whishaw, 2009). Ne pojasni tudi tega, zakaj mnogi ljudje, ki po PAS 

posežejo le enkrat ali občasno, ne postanejo zasvojeni (Meyer in Quenzer, 2005). 

 

Čeprav fizična odvisnost zagotovo igra vlogo pri zasvojenosti, večina strokovnjakov dandanes 

predvideva, da je primarni dejavnik pri vzdrževanju zasvojenosti ugodje (Cardinal in Everitt, 

2004; Everitt, Dickinson in Robbins, 2001, v Pinel, 2011). V nadaljevanju sta predstavljena dva 

novejša modela, ki poskušata premostiti nekatere izmed zgoraj omenjenih kritik. 

 

1.3.3 Model senzitizacije spodbud (angl. incentive-sensitization model) 

To teorijo sta predlagala Robinson in Berridge (1993, 2008), njena osnova pa je v razlikovanju 

med doživljanjem ugodja oz. »zadetosti« (angl. liking) in željo po PAS (angl. wanting). Med 

razvojem zasvojenosti naj bi hedonični učinek ostajal nespremenjen ali celo izgubljal na moči, 

želja po PAS pa naj bi se povečevala; prišlo naj bi torej do tolerance ugodja in senzitizacije 

hrepenenja (Meyer in Quenzer, 2005). Nevrološka osnova ugodja in hrepenenja ni popolnoma 

razumljena, predpostavlja pa se, da naj bi bila procesa uravnavana preko ločenih možganskih 

sistemov, pri čemer naj bi bilo hrepenenje povezano z nagradnim sistemom (Kolb in Whishaw, 

2009). Ponavljajoče jemanje PAS po tej teoriji vodi v spremembe v živčnih poteh (natančneje, 

spremembe nagradnega sistema), ki vodijo v hipersenzitivnost za PAS in z njimi povezane 

dražljaje, s čimer se poveča želja po PAS in z njo povezan občutek hrepenenja (Robinson in 

Berridge, 1993, 2008). Možganske adaptacije povečajo izstopanje zunanjih in notranjih 

dražljajev, vezanih na PAS, ki postane pomembnejša in zaželjena, kar vodi v hrepenenje in v 

visoko motivacijo po njenem iskanju in uporabi (Pinel, 2011). Povedano zelo preprosto: če se 

ponavljajoče vdajamo prijetni izkušnji, si jo bomo želeli čedalje bolj, to doživetje pa bo za nas 

postalo zelo pomembno, kljub temu da dejanski užitek ostaja enak ali se zmanjša. 

 

1.3.4 Model nasprotnih procesov (angl. opponent-process model) 

Ta pristop je bil izvorno namenjen razlagi motivacije in predpostavlja, da so mehanizmi, ki so 

odgovorni za doživljanje razpoloženja in čustev, organizirani na način, da dražljaj, ki sproži 

močno afektivno reakcijo, avtomatično vodi v nasproten afektivni odziv, ki nastopi, ko se prvi 

konča (strahu pred javnim nastopom sledi olajšanje, ko je nastopa konec) (Solomon in Corbit, 

1974, v Meyer in Quenzer, 2005). V primeru PAS naj bi bil primarni odziv ugodje, nasproten 

odziv pa odtegnitveni simptomi (Solomon, 1977, v Meyer in Quenzer, 2005). Koob in Le Moal 

(1997) sta predstavila modificirano verzijo tega modela, ki je zasnovana z namenom razlage 

sprememb pri razvoju zasvojenosti. Model predpostavlja, da zaradi ponavljajoče uporabe PAS 

sčasoma pride do znižanja aktivnosti nagradnega sistema, kar vodi v negativno čustveno stanje. 

Poleg tega se vklopi še t. i. antinagradni sistem (ki deluje kot nasprotni proces zaradi na začetku 

pretirane aktivacije nagradnega sistema), kar daje še dodatno negativno hedonsko valenco, saj 



7 

 

gre za vklop stresnih sistemov (Koob in Le Moal, 1997, 2005, 2008). Povedano drugače, pride 

do nižanja izhodišča (angl. set point) za občutenje ugodja (nagrade), kar vodi v disforijo med 

abstinenco in to je motivacija za iskanje PAS. Ker pa se izhodišče zniža, evforija, ki je posledica 

zaužitja PAS, ne doseže istega vrha kot prej (Meyer in Quenzer, 2005). 

 

Opisana modela sta relativno nova poskusa razlage zasvojenosti in oba poskušata razložiti 

kompulzivno iskanje in uporabo PAS, osnovana pa sta na nevrobiologiji (kot bomo videli v 

nadaljevanju, te razlage dandanes prevladujejo). Prvi model razloži pojav hrepenenja, drugi pa 

občutke disforije med abstinenco. V modela pa niso vključeni dejavniki, ki vodijo v začetno 

jemanje PAS in psihosocialni dejavniki, ki zasvojenost vzdržujejo (Meyer in Quenzer, 2005). 
 

1.3.5 Bolezenski model (angl. disease model) 

Bolezenski model se je razvil iz zgodnjega dela z alkoholiki. Ameriški zdravnik Benjamin 

Rush, ki je že več kot 200 let nazaj začel opozarjati na nevarnosti alkohola, je alkoholizem prvi 

označil za bolezen (Meyer in Quenzer, 2005) (na področju današnje Slovenije so v približno 

istem času imeli največ vpliva (protialkoholni) nazori nemškega zdravnika Christopha 

Wilhelma Hufelanda (Studen, 2009)). Takšno pojmovanje alkoholizma je bilo nadalje razvito 

v vplivni knjigi The Disease Concept of Alcoholism (Jellinek, 1960). Dojemanje zasvojenosti 

kot bolezni pa ne ostaja prevladujoče le pri zdravljenju alkoholizma (to je namreč glavni model 

12-stopenjskih programov in skupin za samopomoč, kot so na primer Anonimni alkoholiki), 

temveč je v splošnem najbolj sprejet model zasvojenosti (Meyer in Quenzer, 2005). Znotraj 

tega modela lahko identificiramo dve različni pojmovanji zasvojenosti; zgodnejši modeli so t. i. 

dovzetnostni modeli (angl. susceptibility models), po katerih je za zasvojenost odgovorna 

podedovana dovzetnost za nenadzorovano uporabo PAS. Dandanes pa vemo, da je stvar 

kompleksnejša in da je zasvojenost nadzorovana preko več različnih genov4, ki vstopajo v 

interakcijo s socialnimi in okoljskimi dejavniki (Meyer in Quenzer, 2005). Poleg tega so 

napredki v tehnikah slikanja možganov pokazali, da ponavljajoča izpostavljenost PAS vodi v 

spremembe možganov (nevroadaptacije) in modeli, ki temeljijo na tem, se imenujejo 

izpostavitveni modeli (angl. exposure models) (prav tam). Slednji so tisti, ki dandanes 

prevladujejo znotraj bolezenskega modela, njihova skupna značilnost pa je, da so usmerjeni v 

iskanje nevrobiološkega vzroka za zasvojenost (Clark, 2011). 

 

Doprinos modela je gotovo v tem, da je zasvojene razbremenil obsojanja in samoobtoževanja, 

saj je bila zasvojenost pred tem dojeta kot znak moralne in osebne šibkosti (Meyer in Quenzer, 

2005). Napredki nevroznanosti pa so vodili do izsledkov, da ponavljajoča uporaba PAS vodi v 

dolgotrajne spremembe v delih možganov, pomembnih za procese motivacije, nagrade in 

inhibicije, ki prostovoljni nadzor vedenja onemogočijo (Volkow in Li, 2004) (pregled 

pomembnejših nevroznanstvenih dognanj sledi v poglavju 1.4). To kaže, da je zasvojenost 

bolezen možganov ‒ pripadajoče abnormalno vedenje je rezultat obolelega možganskega tkiva 

(prav tam). Zasvojenost je torej dojemana kot kronična, ponavljajoča motnja, do katere je prišlo 

zaradi dolgotrajnega vpliva PAS na možgane (Leshner, 1997). 

 

Čeprav imata paradigma zasvojenosti kot bolezni in reduciranje fenomena na nevrobiologijo 

številne kritike (nekatere izmed njih so navedene v poglavju 1.5), pa model ostaja priljubljen. 

Uradno paradigmo promovirajo mediji, strokovnjaki, ki se ukvarjajo z zasvojeno populacijo, 

organizacije, kot so ASAM, WHO ter APA in uporabniki PAS sami (Alexander, 2012; Meyer 

                                                 
4 Genetski dejavniki naj bi prispevali 40‒60 % k ranljivosti za zasvojenost (Uhl in Grow, 2004). 
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in Quenzer, 2005). Vrecko (2010) je mnenja, da je delni uspeh tega modela posledica tega, da 

to paradigmo podpira tudi NIDA, ki financira približno 85 % svetovnih raziskav zasvojenosti. 

Tudi v Sloveniji je med psihoterapevti in/ali zdravniki opaziti dojemanje zasvojenosti kot 

bolezni (prim. Kragelj in Rus Makovec, 2013; Rozman, 1998; Rus Makovec, 2010; Topić, 

2015). 

 

Kot že omenjeno, so vsi današnji na nevroznanosti osnovani modeli pravzaprav variacija tega 

modela (Meyer in Quenzer, 2005) in njihovo osnovo predstavlja predpostavka, da kronična raba 

PAS vodi v takšne spremembe možganov, ki vodijo v izgubo nadzora nad uživanjem PAS. 

Zasvojitveno vedenje je tako neposredna posledica fizioloških sprememb v možganih in 

zasvojeni posameznik ni avtonomni agent, pač pa z zasvojitvenim vedenjem nadaljuje zaradi 

nehotnih procesov (sem bi tako lahko umestili tudi model senzitizacije spodbud in model 

nasprotnih procesov iz prejšnjega poglavja). Vrecko (2010) poudarja, da je ravno razvoj 

nevroznanosti zasvojenosti vodil v skorajda univerzalno sprejetje zasvojenosti kot možganske 

bolezni.  
 

1.3.6 Drugo 

Poleg omenjenih modelov obstaja še množica poskusov razumevanja zasvojenosti z drugih 

vidikov in v nadaljevanju sledi hiter pregled majhnega dela izmed njih. Durrant idr. (2009) v 

svojem članku podajo pregled različnih evolucijskih pogledov na ta fenomen. Model 

samozdravljenja (angl. self-medication model) zasvojenost vidi kot poskus zdravljenja trpljenja 

zaradi psihiatrične motnje ali negativnega razpoloženja preko namerne uporabe tiste PAS, ki te 

simptome lajša (Khantzian, 1997). Kot pravi Clark (2011), ta model morda najbolje razloži, 

zakaj nekateri zmorejo PAS uporabljati v rekreativne namene in zakaj drugi zapadejo v 

zasvojenost. Po teorijah pričakovanja (angl. expectancy theories) je zasvojenost rezultat 

pričakovanj posameznika glede tega, kakšne stroške in koristi mu bo aktivnost prinesla; nivo 

zlorabe je povezan z razsežnostjo pričakovanja koristi (West in Brown, 2013). West in Brown 

(2013) podajata pregled poskusov določitve osebnostnih lastnosti, ki predstavljajo 

predispozicijski dejavnik zasvojenosti. Po teoriji odskočne deske (angl. gateaway theory) so 

ljudje, ki začnejo z uporabo manj zasvajajočih PAS, bolj dovzetni za zlorabo močnejših 

(Kandel, Yamaguchi in Chen, 1992)5. Bandurova (1977) teorija samoučinkovitosti (angl. self-

efficacy), aplicirana na zasvojenost, pravi, da je prekinitev zasvojenosti odvisna od verjetja 

zasvojenega, da lahko prestane abstinenco (West in Brown, 2013). Med novejšimi poskusi je 

dojemanje zasvojenosti kot pretiranega apetita (angl. excessive appetite model) po določenem 

doživetju. To dojemanje zasvojenosti se ne omejuje le na učinkovine, temveč tudi na dejavnosti 

oz. vedenjske zasvojenosti (Orford, 2001). Najbolj razširjeno pojmovanje zasvojenosti med 

laično javnostjo pa najdemo v okrilju t. i. moralnega modela (angl. moral model/lay view), ki 

zasvojene pojmuje kot povsem avtonomne in »pokvarjene« hedoniste, ki jih vodi želja po užitku 

(Foddy in Savuolescu, 2010). Foddy in Savulescu (2010) pa predlagata t. i. liberalni pogled 

(angl. liberal account) in zagovarjata tezo, da je zasvojenost močan apetit po užitku. 

 

1.4 Nevroznanost zasvojenosti 

Kot zapišeta Kragelj in M. Rus Makovec (2013), prelomnico pri poudarjanju nevrobiološke 

osnove zasvojenosti predstavlja v Science objavljen Leshnerjev (1997) članek, naslovljen 

Addiction is a brain disease, and it matters (Zasvojenost je bolezen možganov in to je 

                                                 
5 Glej Meyer in L. Quenzer (2005) za pregled kritik te teorije. 
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pomembno). Videli smo, da ima enačenje zasvojenosti z boleznijo že relativno dolgo 

zgodovino, nevroznanstvena dognanja zadnjih nekaj desetletij pa so takšno pojmovanje 

fenomena še dodatno močno podprla (Leshner, 1997; Vrecko, 2010). A kot zapiše Goodman 

(2008, v Kragelj in Rus Makovec, 2013), je nevroznanost zasvojenosti tako široko področje, da 

je integriranje vseh dognanj v smiselno celoto zelo težka naloga.  

Pinel (2011) prikaže, da moderni pogled na možganske mehanizme zasvojenosti izhaja iz 

raziskovanja tolerance in fizične odvisnosti, ki se je začelo v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Ena 

veja raziskovanja se je na tej osnovi razvila v teorije fizične odvisnosti, ki so zaradi 

pomanjkljivosti vodili v razvoj teorij pozitivne okrepitve. Ta pristop je v kombinaciji z 

odkritjem nagradnih centrov v možganih in vloge dopamina vodil v osredotočanje na nagradni 

sistem. Druga veja raziskovanja pa je vodila v ugotovitev, da s PAS povezani dražljaji (angl. 

cue) v uporabniku vzbudijo pogojene odzive preko klasičnega pogojevanja in da je to 

odgovorno za pojav tolerance. Vloga pogojnega odziva je bila kasneje odkrita tudi pri pojavu 

hrepenenja po PAS in pri recidivu (Pinel, 2011). V nadaljevanju je podrobneje predstavljen 

nagradni sistem in nekatere izmed novejših ugotovitev s področja nevroznanosti zasvojenosti. 

Pregled nevrobioloških korelatov zasvojenosti se navadno prične pri možganskem nagradnem 

sistemu (Karim in Chaudhri, 2012). PAS imajo skupen učinek, in sicer delujejo na celičnih in 

membranskih mestih znotraj nevrokemičnega sistema, imenovanega možganski mezolimbični 

dopaminski sistem ali nagradna pot, ki poteka iz ventralnega tegmentalnega področja (VTA) 

do nucleus accumbensa (NAc), od koder nevroni med drugim projicirajo do limbičnega sistema 

ter orbitofrontalnega in prefrontalnega korteksa (Kelley in Berridge, 2002; Koob in Le Moal, 

2001). Opisani sistem je del motivacijskega sistema, ki preko živčnega prenašalca dopamina 

ojačuje odzive na nagrajujoče dražljaje ali dejavnosti (hrana, spolnost, socialna interakcija), s 

tem pa vodi v to, da te izkušnje ponavljamo, kar je pomembno, saj omogočajo naše preživetje 

(Kelley in Berridge, 2002; Satel in Lilienfeld, 2013). Natančneje, aktivacija mezolimbičnega 

dopaminskega sistema zviša proženje dopaminergičnih nevronov v VTA in s tem vodi v zvišan 

izpust dopamina v NAc in drugih možganskih strukturah (Di Chiara, 2002). Dopamin je bil 

konsistentno asociiran z nagrajujočimi učinki večine PAS (Volkow in Li, 2004), so pa v 

regulacijo nagrajujočega vedenja vključeni tudi drugi živčni prenašalci, na primer endogeni 

opioidni peptidi (Karim in Chaudhri, 2012; Koob in Le Moal, 2001), GABA, glutamat, 

acetilholin, serotonin, noradrenalin, endokanabioidi idr. (Goodman, 2008; Kalivas, 2004; 

Koob, 2006; Volkow in Li, 2004).  

Čeprav se PAS vežejo na različna mesta znotraj nagradnega sistema in imajo različne 

mehanizme delovanja, vse konvergirajo na možganski nagradni sistem in vodijo v skupne 

učinke (izpust dopamina se poveča) (Nestler, 2005). Zdi pa se, da viški dopamina niso 

neposredno povezani z nagrado kot tako, kot so mislili včasih, pač pa z njenim pričakovanjem 

(Schultz, Dayan in Montague, 1997; Volkow in Li, 2004). Ko sistem deluje, kot mora, naj bi se 

dopaminergična aktivacija vzbudila kot odziv na pričakovano nagrado. Ko je ta nagrada 

dobljena, je svet tak, kot je bilo pričakovano, in dopamin se ne sprošča več. Pri PAS pa se sistem 

ne odziva samo na pričakovanje PAS, pač pa tudi na njeno konzumacijo (zaradi kemičnih akcij, 

ki jih zaužitje PAS sproži). Zasvojeni se tako ne more naučiti vrednosti nagrade PAS, saj sistem 

deluje nepravilno; pri vsakem zaužitju javi, da je PAS bolj nagrajujoča kot pričakovano. 

Rezultat je patološko učenje; sistem obravnava PAS, kot da ima vedno višjo vrednost (Levy, 

2013). Zasvojenost naj bi torej vključevala motnjo sistema, ki sicer omogoča učenje vrednosti 

nagrade in odnosa med nagrado in okoljskimi dražljaji. Ta funkcija je seveda adaptivna, saj igra 

pomembno vlogo pri motiviranju organizma pri iskanju nagrad (Levy, 2013). Nekateri pa 

menijo, da zasvojenost ni patologija ojačevalnega učenja, pač pa vključuje patološko željo, saj 
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je vloga dopamina v pripisu pomembnosti6, ne v pričakovanju nagrade (Kelley in Berridge, 

2002). To pomeni, da dopamin uravnava pripis pomembnosti nevralnim reprezentacijam 

nagrad in dražljajev, kar vodi v to, da so dojete kot zaželjene. Čeprav na različna načina, pa je 

v obeh primerih pojasnjeno, zakaj dražljaji, povezni s PAS, postanejo za zasvojenega tako 

pomembni in vodijo v iskanje te učinkovine. Ne glede na to, ali mezolimbični sistem ocenjuje 

vrednost ali pomembnost potencialnega ojačevalca, pa pri tej oceni sodelujejo tudi drugi 

možganski predeli, povezani z VTA in NAc (Adinoff, 2004). 

Teorij o vlogi dopamina in mezolimbične poti je veliko (Adinoff, 2004; West in Brown, 2013), 

na tem področju pa prihaja tudi do vedno novih ugotovitev in neskladij (prim. Nutt, Lingford-

Hughes, Erritzoe in Stokes, 2015). Vlada pa strinjanje, da ponavljajoča aktivacija nagradnega 

sistema povzroči takšne nevrobiološke spremembe v nagradni poti, ki uporabnika vodijo v to, 

da nadaljuje z jemanjem PAS (Leshner, 1997; Nestler, 2005).  

Kot poudarjata Volkow in Li (2004), so napredki v molekularni biologiji in slikovnih tehnikah 

omogočili vpogled v to, iz česa omenjene nevrobiološke spremembe sestojijo. Akutno vnos 

PAS vodi v zvišano količino dopamina (Nestler, 2005), prepoznane pa so bile tudi skupne 

adaptacije pri kronični uporabi PAS, in sicer na molekularni, celični, strukturni in funkcionalni 

ravni (Goodman, 2008; Nestler, 2005; Volkow in Li, 2004). Sledi hiter pregled nekaterih 

kroničnih adaptacij, povezanih z dopaminom. 

Na celični ravni pride do sprememb v ekspresiji določenih transkripcijskih faktorjev (le-ti 

regulirajo prepis genov v mRNA) in sprememb beljakovin, ki sodelujejo pri živčnem prenosu 

v predelih, ki jih uravnava dopamin (Lu, Grimm, Shaham in Hope, 2003).  

Na ravni živčnih prenašalcev prihaja do sprememb dopamina in drugih prenašalcev, kar vodi v 

moteno funkcijo možganskih krogotokov (Volkow in Li, 2004). Tako se kronične motnje 

mezolimbične dopaminske poti, ki se pojavijo v istem krogotoku, ki sicer uravnava biološko 

pomembne funkcije, kaže v zmanjšani osnovni ravni dopamina (Koob in Le Moal, 2008) in v 

tem, da postanejo naravni nagrajujoči dražljaji manj učinkoviti pri vzbujanju viškov dopamina, 

kar lahko pripomore k negativnim čustvenim simptomom pri v času med odmerki (Koob in Le 

Moal, 2008; Nestler, 2005). Sočasno pa pride tudi do senzitizacije dopaminskega sistema, ki se 

začne na uporabljano PAS in z njo povezane dražljaje odzivati močneje (prim. Robinson in 

Berridge, 2008). 

Dolgotrajna izpostavljenost PAS povzroči tudi strukturne spremembe v določenih nevronskih 

tipih; izpostavljenost morfinu na primer zmanjša velikost VTA nevronov (Sklair-Tavron idr., 

1996). Eksperimenti z glodalci so pokazali, da pri kronični administraciji kokaina ali 

amfetaminov pride do sprememb morfologije v krogotokih, ki jih uravnava dopamin, in sicer 

se poveča dendritsko vejanje in gostota dendritskih trnov v NAc in prefrontalni skorji 

(Robinson, Gorny, Milton in Kolb, 2001). 

Nagradna pot pa je tesno povezana tudi s frontalnimi predeli možganov, ki so vpleteni v 

inhibicijo vedenja (Jentsch in Taylor, 1999, v Karim in Chaudhri, 2012). S kronično uporabo 

PAS povzročene spremembe teh predelov naj bi prispevale k dezinhibiciji in kompulzivnemu 

vedenju (Goldstein in Volkow, 2002; Volkow in Fowler, 2000). Spremembe v frontalnih 

predelih rezultirajo tudi v povečani aktivnosti glutaminergične poti, ki uravnava izpust 

dopamina v NAc. Tudi to naj bi vodilo do kompulzivnosti (Kalivas, Volkow in Seamans, 2005).  

Močno spregledan vidik po mnenju nekaterih pa je vloga antinagradnega sistema7 ali 

možganskih in hormonskih stresnih sistemov, ki se vključijo kot poskus ohranitve normalnega 

                                                 
6 Glej poglavje 1.3.3. 
7 Glej tudi poglavje 1.3.4. 
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delovanja kljub kronični prisotnosti PAS. Aktivacija teh sistemov pa ne vodi le v negativno 

čustveno stanje med abstinenco, pač pa tudi do povečane občutljivosti za stresorje v času 

abstinence (Koob in Kreek, 2007; Koob in Le Moal, 2005; Koob in Le Moal, 2008). 

V zadnjih 30 letih postaja vse bolj jasno, da PAS spremenijo možgane zasvojenega na 

kompleksne načine in da so te spremembe izjemno dolgotrajne ter da vplivajo na mnoge 

psihološke procese in rezultirajo v različnih simptomih zasvojenosti (Robinson in Berridge, 

2008). Povedano zelo preprosto, PAS kljub kemični raznolikosti povzročajo podobne akutne in 

kronične učinke. Akutno so vse PAS nagrajujoče, kar vodi v njihovo ponavljajočo rabo in 

sčasoma pri občutljivih posameznikih do izgube nadzora pri njihovem uživanju ali do 

zasvojenosti. Vodijo tudi v podobne negativne čustvene simptome ob odtegnitvi in v to, da 

uporabljena učinkovina in z njo povezani dražljaji za zasvojenega postanejo zelo pomembni. 

Te adaptacije naj bi prispevale k intenzivnemu hrepenenju in recidivu, ki vztrajata tudi po 

doseženi abstinenci, mehanizmi posameznega fenomena in njihova vloga pa ostajajo 

kontroverzni in nedorečeni (Nestler, 2005). 

1.5 Kritike prevladujoče paradigme 

Posledica splošne sprejetosti bolezenskega modela zasvojenosti in prevlade nevrobiološkega 

pristopa (Levy, 2013; Reinarman, 2005) je ta, da so možgani in znanstveni laboratoriji postali 

nujne točke prehoda za tiste, ki želijo ustvarjati resnico o zasvojenosti (Vrecko, 2010). Ta 

perspektiva pa ni brez kritikov. 

Alexander (2012) meni, da je obstoječa paradigma povsem zgrešena, kar se vidi tudi v tem, da 

neuspešno rešuje probleme z zasvojenostjo, ki le še naraščajo. Med drugim opozarja, da 

obstoječi bolezenski model ne razloži spontanih ozdravitev (prenehanja z jemanjem PAS brez 

zdravljenja), čemur se pridružujeta tudi S. Satel in Lilienfeld (2013). H. Pickard (2012) prav 

tako poudarja, da podatki8 kažejo, da zasvojenost doseže vrh v puberteti in zgodnjem otroštvu 

in se v večini primerov razreši sama do poznih dvajsetih ali zgodnjih tridesetih let. Glede na to, 

da je zasvojenost v okviru bolezenske paradigme dojemana kot kronična in ponavljajoča 

bolezen, se to ne ujema s statistiko, ki kaže, da je veliko spontanih ozdravitev. Tega model, ki 

predpostavlja, da je zasvojenost bolezen možganov, ne more razložiti, prav tako kot ne more 

odgovoriti na vprašanje, zakaj je nekdo začel z uporabo PAS in kako se je odločil, da bo nato 

prenehal (Satel in Lilienfeld, 2013). 

 

Kot poudarjata S. Satel in Lilienfeld (2013), senco dvoma na prevladujočo paradigmo meče 

tudi dejstvo, da lahko moč volje in grožnja zapora preprečita zasvojitveno vedenje. Kljub temu 

da se možgani uporabnika PAS spremenjeni, posledice še vedno vplivajo na vedenje: zasvojeni, 

ki vedo, da bodo prejeli nagrado, imajo čist urin dva- do trikrat pogosteje kot zasvojeni, ki jim 

nagrada ni ponujena. To pa pomeni, da oseba še vedno zmore izbirati ali nadzorovati svoje 

življenje. Zmoteni nevronski mehanizmi, povezani z zasvojenostjo, omejijo, ne pa tudi uničijo 

posameznikove kapacitete za odločanje, kar je v nasprotju z Leshnerjevo (1997) trditvijo, da je 

zasvojeni za svoje vedenje odgovoren le na začetku jemanja PAS, kasneje pa si zaradi 

možganskih sprememb ne more več pomagati. Takšno dojemanje zasvojenosti ima širše 

posledice, saj preusmerja pozornost od vedenjskih terapij, ki poskušajo preprečiti recidiv preko 

dajanja odgovornosti za odločitve na zasvojene same (Satel in Lilienfeld, 2013). 

 

                                                 
8 Anthony and Heltzer, 1991; Compton, Thomas, Stinson in Grant, 2007; Kessler idr., 2005a; 2005b; Stinson idr., 

2005; Warner, Kessler, Hughes, Anthony in Nelson, 1995, v Pickard, 2012 
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Tudi Levy (2013) meni, da zasvojenost ni najbolje razumljena kot možganska bolezen, čeprav 

zagotovo vključuje patološke nevrobiološke disfunkcije. Po njegovem mnenju 

nevroznanstveniki poudarjajo ta model iz očitnega razloga: ker so naredili velik napredek v 

prepoznavanju živčnih mehanizmov in z njimi povezanih nevroadaptacij, ki so korelirane z 

zasvojenostjo. A kot poudarja, so nevronske spremembe korelirane z vsemi vedenji. Če 

ugotovimo, da to drži tudi za zasvojenost, to še ne pomeni, da je zasvojenost bolezen (Levy, 

2013). Več avtorjev pa poudarja tudi, da zasvojenost ne more biti dojeta kot bolezen le zato, 

ker povzroča spremembe v možganski strukturi in funkciji, saj vsaka dolgotrajna sprememba 

vedenja povzroči spremembe v osrednjem živčnem sistemu – od učenja novega jezika do učenja 

navigacije skozi mesto (prim. Draganski idr., 2004; Satel in Lilienfeld, 2013). Kot pravi Clark 

(2011), ni logično, da mislimo, da lahko farmakološke korelate vedenja enačimo z vzroki za 

določeno delovanje, saj ima vsako vedenje psihofarmakološke korelate.  

 

Alexander (2014) kritizira tudi živalske modele zasvojenosti, predvsem eksperimente samo-

administracije, ki naj bi bili zelo točen pokazatelj tega, kako zasvajajoča je določena PAS za 

ljudi (Meyer in Quenzer, 2005). Vendar je t. i. Rat park eksperiment pokazal, da so si podgane 

PAS samo-administrirale v pogoju socialne osiromašenosti (v takšnem okolju se 

eksperimentalne živali sicer tudi nahajajo), če pa so jim v kletki uredili socialno stimulirajoče 

okolje, jim je bila PAS zanimiva v mnogo manjši meri (Alexander, Coambs in Hadaway, 1978). 

Podobno kažejo tudi novejši eksperimenti (prim. Solinas, Chauvet, Thiriet, Rawas in Jaber, 

2008). Alexander (2012) tako meni, da bi prava paradigma morala vključevati posameznikovo 

vpletenost v socialni kontekst in iskati vzroke psihosocialne narave, saj so ti po njegovem 

mnenju močnejši od individualne (nevrobiološke) ranljivosti za razvoj zasvojenosti. Kot primer 

navaja aboriginske družbe, ki so ob pritiskih kolonizacije skorajda univerzalno zapadle v 

zasvojenost z alkoholom. Kot sam poudarja, možnost, da pri uporabnikih PAS ne gre za 

neprilagojene posameznike v dobro delujoči družbi, ampak za splošno tendenco človeške 

populacije, ki se poskuša prilagoditi na nefunkcionalno družbo, sploh ni raziskana (Alexander, 

2012). Podobno tudi Levy (2013) meni, da je zasvojenost motnja osebe, vpete v socialni 

kontekst. Poudarja, da bi lahko zasvojenost kot bolezen označili le, če bi bili patološki 

nevrološki korelati zadosten pogoj za bolezen ‒ a disfunkcionalni možgani sami po sebi niso 

problem, če niso prisotni tudi socialni pogoji, ki pravzaprav omogočajo, da bodo takšno osebo 

nefunkcionalni možgani ovirali. Po njegovem mnenju je zasvojenost bolezen le zaradi socialne 

vpetosti in raje kot na možgane zasvojenega bi se morali osredotočati na socialne vzroke, ki so 

vzrok zasvojenosti in ki jo vzdržujejo (Levy, 2013). 

 

Becker (1967) v zanimivem članku izpostavlja, da je občutenje učinkov PAS odvisno od tega, 

kaj so uporabniku drugi povedali o tej učinkovini. Poleg tega je doživljanje določene snovi zelo 

subjektivno; posameznik lahko začuti vse, le določene ali nobenega znanega učinka PAS. Ob 

različnih časih pa lahko začuti različne učinke. Iz tega vidimo, da psihofarmakološke lastnosti 

snovi niso edini pokazatelj tega, kako bo PAS delovala na človeka. Tudi Reinarman (2005) 

izpostavlja, da večina uporabnikov PAS ne postane zasvojenih, kar pomeni, da farmakološke 

lastnosti PAS ne morejo biti vzrok zasvojenosti kot bolezni na način, kot je tubercle baccilus 

vzrok tuberkuloze. Zdi torej se, da so psihološki in sociološki dejavniki pomembni in bi morali 

biti enakovredno podvrženi znanstvenemu preučevanju kot nevrobiološki korelati. 

 

Omenjeni kritiki ne trdijo, da je bolezenski model povsem zgrešen; S. Satel in Lilienfeld (2013) 

na primer ne zanikata, da zasvojenost vodi v spremenjeno možgansko strukturo in funkcijo, 

zavajajoče pa se jima zdi tolikšno poudarjanje nevrobiologije. Kajti če pristanemo na to, da je 

analiza na nivoju možganov najpomembnejša za razumevanje in zdravljenje zasvojenosti, ima 

to za posledico zanemarjanje psiholoških in socialnih dejavnikov. Ta perspektiva ignorira 
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dejstvo, da mnogi ljudje uporabljajo PAS, ker le-te začasno omilijo njihovo bolečino 

(sovraštvo, anksioznost, osamljenost, dolgočasje). Pri razumevanju tega bolezenski model ne 

koristi, ker se ne ukvarja s čustvenimi dejavniki, ki zasvojenost sprožijo in ohranjajo (Satel in 

Lilienfeld, 2013). 

 

Zanimivo pa je tudi to, da je, čeprav je zasvojenost dojeta kot možganska bolezen in biološki 

proces, diagnoza problematične uporab PAS postavljena glede na posameznikovo 

psihosociološko funkcioniranje. Kot pravi Reinarman (2005), so empirični pokazatelji najbolj 

dominantne definicije zasvojenosti (diagnostične smernice DSM-V (APA, 2013)) sestavljeni iz 

širokega nabora vedenj, ki so  ‒ pod določenimi pogoji ‒ interpretirani kot simptomi. Ti segajo 

od ohlapnih in nedorečenih »jemanje PAS dlje časa, kot je bilo predvideno« do »klasičnih« 

tolerance in odtegnitve ob prenehanju jemanja učinkovine. Da gre vse skupaj pod kategorijo 

zasvojenosti, je po njegovem mnenju potrebno epistemološko nasilje (Reinarman, 2005). Po 

desetletjih raziskav tako še vedno čakamo na poenoten nabor simptomov in na točno določeno 

mesto izvora patologije (če le-to sploh obstaja). 

 

Alexander (2012) opozarja še, da se preveč poudarja preučevanje zasvojenosti s kemičnimi 

učinkovinami; četudi so kot zasvojenosti prepoznana druga vedenja, se o njih razmišlja na 

podlagi tega, kaj imajo skupnega z že prepoznanimi zasvojenostmi (s PAS). A vedenjske 

zasvojenosti, katerih pregled sledi v naslednjem poglavju, so po njegovem mnenju prav tako 

pogoste in nevarne.  

1.6 Vedenjske zasvojenosti 

Med znanstveniki je vse več strinjanja v tem, da je zasvojenost s PAS zgolj specifični izraz 

splošnejšega problema in da lahko v primeru prekomernosti lastnosti zasvojenosti izražajo tudi 

nekatera vedenja (Pinel, 2011), med njimi hranjenje, igranje iger na srečo, spolnost, 

nakupovanje, telovadba, uporaba interneta, igranje video iger, delo in celo ljubezenski odnosi 

(za pregled raziskav posamezne vedenjske zasvojenosti glej Rosenberg in Curtiss Feder, 2014). 

Sussman (2012) je preko pregleda literature poleg zasvojenosti s PAS identificiral še 15 drugih 

kategorij zasvojenosti, med njimi v okviru zasvojenosti s tehnologijo npr. tudi gledanje 

televizije, ki ni dobila mesta v sicer obsežnem pregledu področja vedenjskih zasvojenosti 

Rosenberga in L. Curtiss Feder (2014).  

Kot vidimo iz zgoraj naštetega in kot navajata C. Davis in J. C. Carter (2009),  se je v zadnjih 

letih na področju raziskovanja zasvojenosti pojavila nova perspektiva, v okviru katere lahko 

kot zasvojenost poleg prekomernega vdajanja PAS štejemo tudi kompulzivno vdajanje 

aktivnostim, pa tudi zlorabo naravnih nagrad, torej vedenj, ki so intrinzično nujna za naše 

preživetje (spolnost, hranjenje). Koncept nekemičnih (angl. non-substance) zasvojenosti je 

predstavil Marks v 1990 (v Billieux, Schimmenti, Khazaal, Maurage, Heeren, 2015) in zatem 

se je na raziskovalnem področju zasvojenosti uveljavil pojem vedenjskih zasvojenosti (angl. 

behavioural addictions) kot v angleščini najpogosteje uporabljan termin za opis zgoraj 

navedenih zasvajajočih vedenj, pri katerih oseba torej ne uživa PAS (Billieux idr., 2015). V 

slovenskem prostoru pa zasledimo rabo besednih zvez nekemične, nesnovne ali vedenjske 

zasvojenosti (Topić, 2015). 

Kot pravita Peele in Brodsky (1979, v Salman Alavi idr., 2012), so nekateri posamezniki 

zasvojeni od določenih izkušenj, od katerih so odzivi na PAS zgolj ena izmed možnosti. To 

delno odraža tudi zadnja verzija DSM (APA, 2013), ki prvič vključuje vedenjsko zasvojenost, 

in sicer igranje iger na srečo. Le-to je bilo v diagnostično nomenklaturo vključeno zaradi 

dokazov, da tovrstno vedenje aktivira nagradni sistem na podoben način, kot ga aktivirajo PAS, 
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in ker vodi v primerljive vedenjske simptome. Ostale vedenjske zasvojenosti v zadnjo različico 

niso bile vključene zaradi ‒ po mnenju delovne skupine, ki je DSM pripravljala ‒ pomanjkanja 

ustrezne literature in konsistentnih diagnostičnih kriterijev (APA, 2013). Kljub temu da v DSM 

zaenkrat najdemo le eno vedenjsko zasvojenost, pa to, kot poudarja Potenza (2006), pomeni 

velik skok od razumevanja, ki je prevladovalo od 80-ih let prejšnjega stoletja in ki je 

zasvojenost enačilo s kompulzivno uporabo PAS. Da začenjajo vedenjske zasvojenosti postajati 

prepoznane kot ustrezna diagnostična kategorija (Robbins in Clark, 2015) in kot uveljavljeno 

raziskovalno področje, pa je vidno tudi v tem, da je leta 2012 je začela izhajati revija, namenjena 

prav temu področju, Journal of Behavioral Addictions (Billieux idr., 2015). 

 

Na podlagi izsledkov slikovnih študij nagradnega sistema se vse bolj uveljavlja prepričanje, da 

je nagrada nagrada, ne glede na to, ali je povzročena z neposredno kemično učinkovino ali pa 

z izkušnjo (Holden, 2001). Funkcionalne slikovne študije so tako pokazale, da igranje iger na 

srečo (Reuter idr., 2005) in igranje video iger (Hoeft, Watson, Kesler, Bettinger in Reiss, 2008) 

aktivira mezolimbični sistem, iz česar raziskovalci izpeljujejo, da si vedenjske zasvojenosti z 

zasvojenostmi s PAS najbrž delijo podobne nevroadaptacije (Nestler, 2005). Še dodatno 

podporo temu pa daje dejstvo, da mnogi bolniki s Parkinsonovo boleznijo, ki jih zdravijo z 

dopaminergičnimi zdravili, razvijejo zasvojenost z igrami na srečo in s spolnostjo (Evans idr., 

2006, v Karim in Chaundri, 2012). Zdi torej se, da si zasvojenosti obeh vrst delijo 

dopaminergične motnje (Karim in Chaundri, 2012). Tako kot zasvojenosti s PAS, so tudi 

vedenjske zasvojenosti karakterizirane z disfunkcijo več možganskih predelov in 

nevrotransmiterskih sistemov, vendar pa na tem področju še ni bilo opravljenih dovolj raziskav, 

da bi lahko govorili o trdnih zaključkih, prav tako pa vse vedenjske zasvojenosti niso 

enakovredno raziskovane; največ raziskav je bilo opravljenih na področju igranja iger na srečo 

ter kompulzivne uporabe interneta in igranja računalniških iger (Leeman in Potenza, 2013).  

 

Čeprav je kompulzivna uporaba interneta ena izmed bolj raziskanih vedenjskih zasvojenosti, je 

tudi njen koncept šele na začetku razvoja. A. C. Douglas in sodelavci (2008), ki so opravili 

metasintezo kvalitativnih študij s področja zasvojenosti z internetom za desetletno obdobje med 

letoma 1996 in 2006, so ugotovili, da se raziskovalci ne strinjajo glede definicije koncepta. 

Podobno je tudi pri zasvojenosti s hrano ali televizijo, če naštejemo le nekaj primerov prej 

omenjenih vedenjskih zasvojenosti. H. Ruddock, J. Dickson, Field in C. Hardman (2015) npr. 

poudarjajo, da je ideja zasvojenosti s hrano pridobila izjemno medijsko pozornost in podporo 

javnosti ter da mnogi ljudje menijo, da so zasvojeni s hrano. Po drugi strani pa znotraj 

znanstvene skupnosti še vedno ni konsenza, do katere meje je kompulzivno prenajedanje 

podobno zasvojenosti s PAS.  

 

Povedano na kratko, raziskave na področju vedenjskih zasvojenosti so še vedno preliminarne 

in predvsem kvantitativne. Raziskovalci prekomerno vdajanje določenemu vedenju 

najpogosteje raziskujejo tako, da ga primerjajo s karakteristikami (uveljavljenih) zasvojenosti 

s PAS, merilo, da je neko vedenje označeno kot zasvojenost pa navadno predstavlja dovoljšnja 

mera podobnosti z najvplivnejšo definicijo zasvojenosti, ki jo najdemo v DSM (ob tem ne gre 

zanemariti konceptualnih problemov, ki jih ima ta definicija in ki so bili na kratko obravnavani 

zgoraj). A pri vedenjskih zasvojenosti izziv pravzaprav predstavlja že to, kako določiti, kdaj je 

neko vedenje sploh prekomerno (Potenza, 2015; Rosenberg in Curtiss Feder, 2014). Mnogi se 

dojemajo kot zdrave entuziaste, ki so bili s strani svojcev ali zdravnikov nepravično označeni 

kot zasvojeni. Črto med normalnostjo in prekomernostjo je pri vedenjih v  nasprotju z uporabo 

PAS težje potegniti tudi zato, ker vključujejo normalne težnje po hrani, spolnosti, ljubezni 

(Rosenberg in Curtiss Feder, 2014). Griffiths (2005) poudarja, da je razlika med zdravim 

entuziazmom in zasvojenostjo v tem, da prvi posameznikovo življenje izboljša, zasvojenost pa 
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njegovo kakovost poslabša. Vseeno pa ne moremo povsem zanemariti ohlapnosti pojma 

»prekomerna uporaba« in njegove odvisnosti od konteksta. 

 

Koncept vedenjskih zasvojenosti ima tako tudi nekaj kritikov. Billieux idr. (2015) ga primerjajo 

celo s kugo sedanje dobe. Po njihovem mnenju pregled literature s tega področja (število 

člankov s ključno besedo vedenjske zasvojenosti iz leta v leto bolj ali manj narašča) daje 

občutek, da lahko vse vsakdanje aktivnosti vodijo v zasvojenost, kar vodi v njihovo pretirano 

patologizacijo. Nekateri avtorji menijo, da so simptomi, povezani z vedenjskimi zasvojenostmi, 

zgolj simptomi drugih motenj in da torej ni potrebe, da so umeščeni v ločeno kategorijo ali da 

predstavljajo distiktivno motnjo (Karim in Chaundri, 2012). Mcilwraith (1998) npr. pravi, da 

je zasvojenost s televizijo med laično javnostjo zelo sprejeta, mnogi se opišejo kot zasvojeni s 

televizijo in poročajo, da jo gledajo z namenom spremembe razpoloženja, odvrnitve od 

neprijetne ruminacije in zapolnitve časa. A morda lahko za prekomerno gledanje televizije 

najdemo bolj parsimonično razlago od uvedbe nove klinične motnje; lahko jo razložimo z že 

obstoječimi motnjami, kot so depresija in druga stanja, ki omejijo posameznikovo socialno 

interakcijo izven doma. 

 

Zagovorniki koncepta vedenjskih zasvojenosti (Brown, 1993; Griffiths, 1996; Potenza, 2006) 

pa po drugi strani poudarjajo, da so komponente vseh zasvojenosti (in s tem tudi vedenjskih) 

hrepenenje (po snovi/vdaji vedenju), preokupiranost z objektom zasvojenosti, zmanjšan nadzor 

nad uporabo snovi/vedenjem, sprememba razpoloženja v obliki evforije, pojav notranjih in 

zunanjih konfliktov, pojav tolerance, simptomi odtegnitve ob prenehanju uporabe 

snovi/aktivnosti in visoka stopnja recidiva. Po mnenju Griffithsa in Larkina (Griffiths in Larkin, 

2004; Larkin in Griffiths, 1998) bi morala uspešna teorija zasvojenosti torej vključevati in 

pojasniti skupne lastnosti vseh zasvojenosti, poleg tega biti biopsihosocialna, združiti 

farmakološke, kulturne, situacijske in osebnostne dejavnike, pojasniti kulturne in individualne 

razlike v zasvojenosti in biti zvesta človeškemu doživljanju. 

1.7 Kvalitativni pristop in fenomenološka psihopatologija 

Večina raziskav s področja zasvojenosti je kvantitativnih (prim. Neale, Allen in Coombes, 

2005), počasi pa si pot na tem področju utirajo tudi kvalitativne metode. Mnogi avtorji 

poudarjajo, da je (so)uporaba kvalitativnih metod na tem področju pomembna (npr. Douglas 

idr., 2008; Orford, 2001; Shinebourne in Smith, 2009), v primeru vedenjskih zasvojenosti 

predvsem zaradi relativne mladosti koncepta. Pomen kvalitativnih raziskav vidijo v ustvarjanju 

holistične slike fenomena, kar bi lahko pomagalo pri nastajajoči teoriji. J. Neale idr. (2005) 

poudarjajo tudi, da je pomembno razumeti, kako ljudje sami zaznavajo in interpretirajo svoje 

okolje, saj lahko le tako zares razumemo in interpreteriramo njihovo vedenje. Poleg tega pa 

razumevanje stališč zasvojenih vodi v podiranje stereotipov o zasvojenosti in njeno 

demistificiranje ter zamenjavo morebitnih mitov z bolj točnimi informacijami, ki odražajo 

realnost življenj zasvojenih posameznikov. Larkin in Griffiths (2002) poudarjata, da moramo v 

razlago zasvojenosti nujno vključiti subjektivno izkustvo. Mnogo vprašanj namreč ostaja 

neodgovorjenih in zdi se, da nanje ne bomo mogli odgovoriti, če v raziskovanje ne vključimo 

izkustva posameznika. Če navedemo primer s področja zasvojenosti s tobakom: za kajenje je 

splošno znano, da je tvegano za zdravje, vseeno pa ogromno ljudi temu zavedanju navkljub 

kadi. Obstoječe razlage in teorije tega ne zmorejo razložiti popolnoma, zato V. Gillies in C. 

Willig (1997) menita, da je potrebno raziskati doživljanje kajenja s strani kadilcev. 

J. Neale idr. (2005) uporabo kvalitativnih metod vidijo kot predhodno kvantitativnemu 

raziskovanju, pri čemer bi prve zagotovile informacije o tem, kaj nadalje raziskovati. Lahko pa 
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kvalitativne raziskave tudi dopolnjujejo kvantitativno delo, in sicer preko validiranja ugotovitev 

kvantitativnih študij in preko oblikovanja širše slike fenomena. Poleg tega so lahko uporabljene 

pri raziskovanju tistih fenomenov ali področij, ki ne morejo biti podvržene kvantitativnemu 

preiskovanju. 

S kvalitativnimi metodami je bilo izvedenih nekaj raziskav subjektivnega vidika zasvojenosti, 

tako kemičnih kot vedenjskih. Sledi kratek pregled tovrstnih raziskav, iz katerega bo bralec 

dobil občutek, kaj in kako se kvalitativno raziskuje na tem področju. 

Chappell, V. Eatough, Davies in Griffiths (2006) so preko objav na forumih, ki so jih analizirali 

z interpretativno fenomenološko analizo, preučevali doživljanje igranja računalniške igre 

EverQuest v kontekstu življenja pri tistih, ki so igro igrali prekomerno. V okviru tega so med 

drugim raziskovali, kako si igralci osmišljajo igranje in kakšni so razlogi zanj. Ugotovili so, da 

igranje omenjene igre zadovolji določene potrebe igralcev, npr. po socialnem kontaktu, 

sodelovanju ter deljenju zmag in izzivov, pri dolgoročnem igranju pa začne igra močno 

prevladovati v njihovem življenju in vodi do izgub na različnih področjih življenja. Chappell 

idr. (2006) zaključujejo, da se ti igralci zdijo od igre zasvojeni na podoben način kot tisti, ki so 

zasvojeni s PAS.  

Nixon idr. (2012) so preko nestrukturiranih intervjujev in z uporabo interpretativne 

fenomenološke analize preučevali povezave med doživetjem travme in kasnejšim vdajanjem 

igram na srečo pri ženskah. Njihovi zaključki kažejo, da je izvor igranja iger na srečo v občutku, 

da oseba ni dovolj dobra. Ta izhaja iz travme in ustvarja občutek praznine, zaradi česar so te 

osebe dovzetnejše za igranje iger na srečo in pobeg, ki ga to ponuja.  

C. Curtis in C. Davis (2013) sta s polstrukturiranimi intervjuji in sledečo tematsko analizo 

raziskovali, kako pretežke ženske doživljajo prenajedanje, pri čemer sta njihove opise 

primerjali s simptomi zasvojenosti, navedenimi v DSM-V.  

V. Gillies in C. Willig (1997) sta preko polstrukturiranega intervjuja in sledeče diskurzivne 

analize raziskovali, kako kadilke nadaljujejo s kajenjem. Med drugim so rezultati pokazali, da 

splošno dojemanje kajenja kot zelo zasvajajočega vpliva na občutek determinizma in fatalizma 

pri kadilcih v povezavi s poskusi prenehanja kajenja. M. C. de Jesus in sodelavci (2016) so v 

sklopu socialne fenomenologije raziskovali doživljanje neuspešnih poskusov prenehanja 

kajenja in ugotovili, da je bil tovrsten neuspeh povezan s tem, da so cigarete videne kot pomoč 

pri spopadanju s stresnimi vsakodnevnimi situacijami. S. Dennis (2006) je v svoji 

antrofenomenološki študiji preučevala odziv kadilcev na protikadilske kampanje. Medtem ko 

so kvantitativne študije pokazale, da določen protikadilski oglas, ki poudarja bolečino in 

nevarnost, pri kadilcih sproži strah, so udeleženci raziskave poročali, da jih oglas pravzaprav 

spomni, da je čas za kajenje. S. Dennis poudarja torej, da je le malo znanega o kajenju, kot ga 

doživljajo kadilci.  

L. Watson in Parke (2011) sta s polstrukturiranimi intervjuji in sledečo interpretativno 

fenomenološko analizo raziskovala doživljanje procesa zdravljenja pri uporabnicah heroina.  

Interpretativna fenomenološka analiza je bila uporabljena tudi v naslednjih treh raziskavah 

doživljanja alkoholikov. P. Shinebourne in Smith (2010) sta preko metode risanja in intervjuja 

preučevala vizualne reprezentacije subjektivnih izkustev v procesu zdravljenja od zasvojenosti 

od PAS in alkohola. Ista avtorja sta preko polstrukturiranih intervjujev in z uporabo 

interpretativne fenomenološke analize raziskovala tudi, kako alkoholičarka doživlja 

zasvojenost in spremljajoče občutke, čustva in misli v kontekstu svojega življenja. Med drugim 
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opisujeta, kako se udeleženka dojema kot sestavljena iz več delov in kako se preko pitja 

alkohola pri njej zgodi transformacija v drug karakter (Shinebourne in Smith, 2009). Smith 

(1998) je želel razumeti trpljenje alkoholikov z njihovega vidika in ugotovil, da se trpljenje 

kaže kot začaran krog fizičnega, psihičnega in socialnega in duhovnega stresa ter da so 

simptomi fizične odvisnosti ter občutki sramu in krivde močen dejavnik nadaljevanja pitja. 

Zakrzewski in Hector (2004) sta z eksistencialno-fenomenološko metodo poskušala najti 

podobnosti v doživljanju alkoholizma in ugotovila, da so se alkoholiki zatekali k alkoholu, da 

bi pobegnili negativnim občutkom o sebi. Da alkohol predstavlja beg pred problemi, bolečino 

in občutkom odtujenosti, sta ugotovili tudi M. R. Boyd in M. C. Mackey (2000), ki sta 

preučevali doživljanje alkoholičark in se pri tem poslužili osnovane teorije.  

Da je pobeg trpljenju v središču zasvojenosti, je v svoji hermenevtični študiji ugotovila tudi L. 

Wiklund (2008), ki je preučevala eksistencialne vidike življenja z zasvojenostjo.  

Hammer in sodelavci so s polstrukturirani intervjuji in sledečo kvalitativno analizo raziskovali, 

kako zasvojeni doživljajo zasvojenost glede na uradne modele zasvojenosti in ugotovili, da 

mnogim pomaga sprejetje bolezenskega modela, ki jih odveže samoobtoževanja (Hammer, 

Dingel, Ostergren, Nowakowski in Koenig, 2012).  

E. C. Hirschman (1992) je s fenomenološkim poizvedovanjem ugotavljala, da zasvojenost 

pogosto izvira iz osebnih občutkov neadekvatnosti in neavtentičnosti, ne pa iz kemične 

odvisnosti same po sebi. Po njenem mnenju je zasvojenim skupna čustvena praznina, ki jo želijo 

z nečim zapolniti. Zato tudi ne pomaga, da zasvojenim preprečimo dostop do PAS, saj bodo 

poiskali nekaj drugega, kar jim bo pomagalo pobegniti pred zavedanjem in razmišljanjem. Po 

njenem mnenju bi bilo torej potrebno odpraviti vzroke čustvene praznine, ki je značilna za njih 

(Hirschman, 1992).  

G. Reith (1999) pa je preko intervjujev raziskovala doživljanje nekdanjih uporabnikov opiatov 

in ugotovila, da je neraziskan, a pomemben vidik zasvojenosti tudi dojemanje časa. Kot navaja, 

je bila zasvojenost znova in znova opisana kot obdobje izgubljenega časa. Natančneje, 

zasvojeni so čas doživljali kot podaljšano sedanjost, kjer je čas zamrznjen in ni razmišljanja o 

prihodnosti. Občutka naslednjega trenutka ni; posameznik je zamrznjen v sedanjosti. Poleg 

blokade prihodnosti je bila za zasvojene značilna tudi nemoč priklicati preteklost. 

Podobno trdi tudi Kemp (2009), ki piše o časovnosti pri zasvojenosti. Poudarja, da so 

zasvojenim objekti zasvojenosti posebej dragoceni, za njih so pripravljeni žrtvovati vse in so v 

središču njihovega sveta. A ti objekti niso občudovani, pač pa morajo biti uporabljeni – in to 

takoj. Neposredno se povezujejo s tem trenutkom, pravzaprav ga dominirajo. Z drugimi 

besedami, ti objekti nimajo trajanja. Glavna Kempova teza je, da pri zasvojenosti ta trenutek 

(angl. the now) dominira dojemanje časa. Medtem ko je pri nezasvojenih čas stanje toka od 

preteklosti preko sedanjosti do prihodnosti, pri zasvojenih obstaja le sedanjost, prihodnosti pa 

ni na vidiku. Časovna naravnanost zasvojenih je ekskluzivno orientirana na ta trenutek.  

 

Kemp (2009) zasvojenost razume kot način obstajanja v svetu in poudarja, da je ta način biti v 

svetu prisoten nepretrgoma, ne le ko se pojavi impulz po konzumaciji objekta zasvojenosti. Kot 

že omenjeno, je za zasvojene tako med drugim značilno spremenjeno doživljanje časa; velik 

pomen ima sedanjost, medtem ko preteklosti in prihodnosti v svetu zasvojenega skorajda ni. 

Kemp (2011) trdi, da imajo opisi tipičnega dneva v življenju zasvojenih mnogo podobnosti, saj 

ima zasvojenost učinek na življenjski svet zasvojenih in jih »potegne« v določen način bivanja 

v svetu. Te podobnosti so: odmik od sveta; malo stika z drugimi; malo fizične aktivnosti in 

gibanja; ogromno prostočasnih aktivnosti, kot je gledanje televizije; monotonost. Ta način 
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bivanja v svetu se ne spremeni ali izgine, ko se aktivna zasvojenost ustavi, pač pa vztraja, vse 

to pa spremljajo neprijetna čustva. Kemp (2011) poudarja, da odmik od sveta ne pomeni le tega, 

da ima zasvojeni malo stika z drugimi, pač pa ima malo stika s svetom kot odrom, na katerem 

se odvija življenjska drama. Gre torej za bivanje, odmaknjeno od vsega, nekakšen pobeg v 

fantazijski svet, pri katerem pomagajo objekti zasvojenosti. Za ozdravitev je po njegovem 

mnenju potrebno sprejeti drug način bivanja v svetu. 

 

Da je za duševne motnje značilen radikalen odmik od vsakdanje izkušnje in sprememba v 

strukturi doživljanja, ugotavljajo tudi avtorji sodobne fenomenološke psihopatologije, ki je v 

pravem razcvetu. Kot pravijo Sass, Parnas in Zahavi (2011), je fenomenološki pristop9, 

predvsem k shizofreniji, v zadnjih letih doživel renesanso. Tako se objavlja veliko del s 

poudarkom na naravo subjektivnosti pri shizofreniji in povezanih motnjah. Kot zapišejo Sass 

idr. (2011), to sovpada z naraščajočim razočaranjem nad psihiatrijo in njenim poudarjanjem 

diagnostičnih kriterijev. Na področju znanosti o umu, možganih in vedenju pa opažajo tudi 

odmik od nevrocentrističnih in kognitivističnih pristopov, ki jih kritizira več avtorjev, ki 

poudarjajo, da se je potrebno osredotočiti na subjektivnost (prav tam). Poskusi fenomenološke 

perspektive so razen pri shizofreniji (Sass in Parnas, 2003) vidni na primer tudi na področju 

časovnega doživljanja pri psihopatologijah (Fuchs, 2010), blodenj in blodnjavega razpoloženja 

(Parnas in Sass, 2001; Fuchs, 2005), motenj v zdravi pameti (Stanghellini, 2001), depresije 

(Ratcliffe, 2015) idr. 

 

Kot poudarja Ratcliffe (2015), je doprinos fenomenološkega raziskovanja na področju 

psihopatologije, kamor uvrščamo tudi zasvojenost, viden v tem, da ima potencial, da vodi in 

spodbudi revizije diagnostičnih kriterijev, pomaga pri oblikovanju zanesljivejših diagnostičnih 

kategorij in z raziskovanjem, kako se doživljanje pri motnji razlikuje od zdravega doživljanja, 

izostri razumevanje obojega. Sass idr. (2011) dodajajo še, da fenomenološki pristop poudarja 

potrebo po premiku pod površinske nivoje vedenjskih opisov in simptomatičnih opisov, s tem 

pa ponuja bogatejše in empirično bolj utrjene teoretične pristope k razumevanju doživljanja 

duševnih motenj. 

Kot je razvidno iz sicer skromnega nabora opravljenih kvalitativih raziskav na področju 

zasvojenosti, avtorji ne raziskujejo zasvojenosti kot take, temveč se osredotočajo na specifično 

vprašanje (npr. primerjanje določenega vedenja z definicijo zasvojenosti; kako je travma 

povezana s prekomernim igranjem iger na srečo ipd.) ali na specifično vrsto zasvojenosti. Ob 

tem pa se kar nekako ignorira dejstvo, da še vedno ni povsem jasno, kaj zasvojenost sploh je 

(to seveda (še v večji meri) velja tudi za kvantitativne raziskave). Problem raziskovanja 

zasvojenosti lepo opišeta S. Cassin in K. von Ranson (2007) v članku, v katerem sicer 

raziskujeta, ali lahko prekomerno hranjenje (angl. binge eating) enačimo z zasvojenostjo. Kot 

pravita, je težko določiti, ali je nekaj zasvojenost ali ne, ker nimamo standarda, po katerem bi 

sodili, če je neko vedenje zasvojenost, niti nimamo enotne definicije za ta pojav. Ali je nekaj 

spoznano za zasvojenost ali ne, je odvisno od uporabljene definicije; v njunem primeru je ob 

upoštevanju definicije zasvojenosti iz DMS večina udeležencev bila zasvojenih, ob upoštevanju 

Goodmanove (1990, v Cassin in von Ranson, 2007) pa ne.  

                                                 
9 Fenomenologija je v tem kontekstu mišljena v filozofskem smislu, izhajajoč iz Husserla, Heideggerja, Merleau-

Pontyja idr., in ne sme biti enačena s fenomenologijo v kontekstu anglofonske psihiatrije, kjer se nanaša na 

simptome (Sass in Parnas, 2007). 
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1.8 Problem 

Kot je razvidno iz zgornjih poglavij, na področju zasvojenosti vladata konceptualna in 

terminološka zmeda, uradna paradigma ne zmore pojasniti vseh vidikov zasvojenosti, 

razvijajoče se področje vedenjskih zasvojenosti pa nakazuje, da je zasvojenost splošnejši 

problem, kot se je o njem razmišljalo do nedavnega. O vedenjskih zasvojenostih se razmišlja 

na podlagi tega, kaj imajo skupnega z že obstoječimi zasvojenostmi s PAS, pri čemer pa 

nimamo standarda, po katerem bi sodili, če je neko vedenje zasvojenost, saj ni niti konsenza o 

enotni definiciji tega pojava, čeprav avtorji navadno kot prototipično zasvojenost dojemajo 

skupek kliničnih simptomov, navedenih v DSM-V (APA, 2013), ki ni brez kritikov. Hkrati je 

na tem področju ogromno raziskav, ki se razumevanja zasvojenosti lotevajo iz različnih zornih 

kotov, ni pa poskusov, ki bi vsa dognanja združevali pod isto streho (kar pa bi bila zaradi 

ogromnega nabora teh raziskav in širine področja najbrž izjemno težka naloga).  

Pri razlagi fenomena so sprva prevladovali modeli, ki so zasvojenost razumeli kot pobeg pred 

odtegnitvenimi simptomi, nato pa so postale priljubljenejše razlage, ki vključujejo pričakovan 

užitek. Kot opaža Orford (2001), se je literatura s področja zasvojenosti razmahnila v vse smeri, 

a zaznava se močan premik k raziskovanju nevrobiološkega vidika, na kar nakazuje veliko 

število raziskav, ki preučujejo nevrološke korelate zasvojenosti (kljub temu pa biološka podlaga 

ostaja izmuzljiva in točna vloga dopamina, ki se najbolj konsistentno kaže kot vpleten v 

zasvojenost, ostaja nedorečena). Tovrstno raziskovanje je na področju zasvojenosti najbolj 

zastopano tudi zato, ker je zasvojenost splošno sprejeta kot (možganska) bolezen. Kritik tega, 

t. i. medicinskega modela, je ogromno; Reinarman (2005) npr. takšno dojemanje zasvojenosti 

primerja celo s pošastjo iz Loch Nessa, za katero verujoči prisegajo, da so jo videli, skeptiki pa 

so videli zgolj senco nečesa, za kar nimajo razlage. 

 

V nasprotju s tem pa je veliko manj pozornosti namenjene psihosocialni perspektivi (Orford, 

2001) in tudi delež raziskav, ki bi se osredotočile na posameznikovo doživljanje zasvojenosti, 

je veliko manjši. Čeprav je bilo s kvalitativnimi metodami izvedenih nekaj raziskav 

subjektivnega vidika zasvojenosti, pa večina teh ni bila usmerjena v raziskovanje zasvojenosti 

v splošnem, pač pa so obravnavale specifično zasvojenost ali bile usmerjene v specifični vidik 

zasvojenosti. Zdi se tudi, da raziskovanje zasvojenosti še ni zašlo na področje sodobne 

fenomenološke psihopatologije. 

 

Zaradi opisane zmede je naš namen poskusiti na zasvojenost pogledati s svežimi očmi in iz 

najbolj primarne točke, to je iz smeri doživljanja (ki je v literaturi tudi najmanj zastopan pristop 

k zasvojenosti). To se zdi še posebej pomembno, ker na tem področju prevladuje 

nevroznanstveni pristop, a kot poudarja Kordeš (2012), je pri iskanju nevronskih korelatov 

človeške izkušnje najprej potrebno razumeti, kaj človeška izkušnja sploh je; nevroznanost ne 

more delovati, če ni jasno, kaj je predmet njenega raziskovanja. Kot zapišeta Černigoj in 

Podbevšek (2016), bi bilo iskanje nevroloških korelatov smiselno šele takrat, ko bi bilo jasno, 

kaj sploh mislimo pod pojmom zasvojenosti. Ker jasnega konsenza o tem, kaj ta pojav sploh je, 

ni, bi pristop empirične fenomenologije tako lahko prispeval k izboljšanju razumevanja pojava, 

kar bi pomagalo tudi zasvojenim. Da lahko slednji do problema zasvojenosti zavzamejo nek 

konstruktiven odnos, je namreč pomembno, da pojav razumejo. Nadalje poglobljeno 

razumevanje in dopustitev strukturno različnih načinov obstajanja v svetu (prepoznava, da 

drugi doživljajo drugače) spodbuja empatijo pri drugih ljudeh (Ratcliffe, 2012), s tem pa se 

zviša socialna podpora, ki zasvojenim pomaga pri zdravljenju (prim. McMahon, 2001). 

Nenazadnje bi empirično-fenomenološki pristop lahko pokazal, če je v ozadju različnih 

zasvojenosti kak skupni imenovalec ali pa gre morda za različne motnje, ki jih je potrebno 
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zdraviti ločeno. Ker ima fenomenološki pristop moč, da privede do povsem novih uvidov o 

fenomenu, pa upamo predvsem, da bodo naši rezultati odprli nove smeri raziskovanja znotraj 

uveljavljenega raziskovanja zasvojenosti z nevroznanstvene perspektive ali da bodo vsaj 

predstavljali korak v to smer. 

 

1.9 Raziskovalno vprašanje 

Ker se iz predhodnih poglavij kaže, da konceptualno ni konsenza, kaj sploh mislimo pod 

zasvojenostjo, sploh ko pridemo do področja vedenjskih zasvojenosti, je pomembno pojasniti, 

kaj smo kot zasvojenost razumeli mi. Naša izhodiščna točka je bilo, da mnogo ljudi poroča o 

nenadzorovanem vdajanju določeni snovi ali aktivnosti, čemur se kljub negativnim posledicam, 

ki jih to prinaša, ne zmorejo upreti. Udeležence smo tako iskali med tistimi, ki so se sami 

dojemali kot zasvojene, ob tem izkazovali nenadzorovano vdajanje objektu zasvojenosti in to 

videli kot problem.  

Vodilno vprašanje naše raziskave je bilo: Kakšno je doživljanje zasvojenosti? Pri tem smo 

stremeli k čim globljemu in natančnejšemu uvidu v posameznikov doživljajski proces, 

raziskovalno vprašanje pa je bilo namenoma postavljeno zelo odprto in široko. Zaradi zmede, 

ki vlada na področju zasvojenosti, smo namreč poskušali na ta pojav pogledati s sveže 

perspektive in ugotoviti, kaj se bo pojavilo kot rezultat takšnega opazovanja. Ker je poleg tega 

fenomenološko raziskovanje zasvojenosti v literaturi slabo zastopano, nismo gradili na nobeni 

že obstoječi teoriji ali imeli vnaprej pripravljene hipoteze. Ker smo želeli na fenomen 

zasvojenosti pogledati s sveže perspektive, je bilo zelo pomembno, da smo poskušali dati v 

oklepaj vse svoje znanje o fenomenu, to pa nam najbrž vendarle ni uspelo v celoti. Avtorica in 

mentor pričujoče magistrske naloge sva namreč v letu 2016 objavila članek o poskusu 

razločitve zasvojenosti in odvisnosti (Černigoj in Podbevšek, 2016). 

Zaradi metodološke jasnosti smo se osredotočili zgolj na zasvojenosti, ki nimajo spremljajoče 

kriminalne ali težje zdravstvene in socialne problematike. To pomeni, da smo preučevali 

vedenjske zasvojenosti in zasvojenost s tobakom (nikotinom), ki je relativno vsakdanji objekt 

zasvojenosti. Kot kaže naslov magistrske naloge, smo tudi to zasvojenost uvrstili med 

vedenjske, saj se je izkazalo, da gre pri posegu po cigaretah v večji meri za vedenjsko 

zasvojenost (s kajenjem) kot pa zasvojenost s kemično snovjo (s tobakom), kot bo vidno pri 

predstavitvi rezultatov oz. v razpravi. 
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2 RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

2.1 Raziskovanje doživljanja 

V nadaljevanju sledi pregled raziskovanja doživljanja. Teoretičnim osnovam fenomenologije 

kot filozofskega gibanja sledi kratek opis iz nje izhajajočega področja empirične 

fenomenologije, kamor se umešča tudi pričujoča magistrska naloga.  

 

2.1.1 Fenomenologija kot filozofsko gibanje 

Fenomenologija, katere začetnik je Edmund Husserl, je bila ena izmed močnih tokov filozofije 

20. stoletja. Ker je Husserl kar naprej spreminjal in popravljal svoje ideje in si pri tem velikokrat 

premislil, je težko prikazati linearno sliko njegovega filozofskega razvoja in zaobjeti koncept 

fenomenologije (Moran, 2002). Vseeno bi jo lahko opredelili kot študijo prereflektivnega ali 

živetega izkustva oziroma sveta, kot se nam kaže in ga doživimo neposredno, to je pred 

konceptualizacijo, teoriziranjem, kategoriziranjem in refleksijo (Given, 2008). Husserl je 

namreč izhajal iz tega, da je izkustvo primarno in pravzaprav vse, kar imamo, kar izraža njegova 

slavna fraza »Nazaj k stvarem samim!«, torej k živemu, neposrednemu izkustvu (Kordeš, 

2008). 

Eden izmed najpomembnejših konceptov za razumevanje fenomenologije je intencionalnost, ki 

se nanaša na to, da se vedno, ko smo zavestni, zavedamo nečesa  (vsako doživljanje je 

doživljanje nečesa) (Langdridge, 2007; Moran, 2002). Morda je zaradi te lastnosti zavesti 

Husserl poudarjal, da se analiza ne začne v objektivnem svetu tam zunaj, pač pa je fokus na 

odnosu med tem, kaj je doživeto (noema) in kako je to doživeto (noesis) (Aspers, 2009; 

Langdridge, 2007). Če želimo razumeti, kako se konstituira znanje o svetu, se moremo torej 

ukvarjati z doživljanjem fenomenov, kot se kažejo (Langdridge, 2007), saj svet pridobiva svoj 

pomen preko zavesti (Moran, 2002). Če zavest jemljemo kot del sveta, ignoriramo vlogo zavesti 

pri konstituiranju sveta, kar je bila Husserlova kritika naturalizma (Moran, 2002). Povedano 

drugače, fenomenologijo bi lahko opredelili tudi kot študijo odnosa med zavestnimi akti in 

objekti, h katerim so ti usmerjeni (Giorgi, 2006). Slavna fraza se tako nanaša ravno na akte 

zavesti in objektivne entitete, ki postanejo konstituirane v njih – skupaj oblikujejo področje 

fenomenov (Spiegelberg in Biemel, 2017). Moran tako glavni doprinos fenomenologije vidi 

ravno v zagovarjanju subjektivnega vidika doživljanja kot nujnega za razumevanje narave 

znanja, saj je subjektivnost vpletena v proces konstituiranja objektivnosti (objekt vstopi v našo 

resničnost šele skozi našo zavest (Langdridge, 2007)). 

 

Husserl je trdil, da fenomeni, ki sestavljajo našo zavestno izkustvo, izražajo esence ali strukture. 

Naloga fenomenologije je, da pride do opisa teh esenc (Hein in Austin, 2001), ne zanimajo pa 

jo zakonitosti, teorije ali razlage fenomenov, kot to zanima preostalo znanost (Kordeš, 2008; 

Spiegelberg in Biemel, 2017). Fenomenologijo bi tako lahko opredelili tudi kot znanost 

esencialnih struktur čiste zavesti (Moran, 2002). Metoda, preko katere pridemo do esenc, je 

izvajanje redukcije: prvi korak vključuje postavljanje v oklepaj (bracketing) naravne 

naravnanosti, proces, imenovan epoché. Naravna naravnanost se nanaša na našo vsakdanjo 

vpletenost v stvari v svetu (Audi, 1999), na naše samoumevno dojete predpostavke o svetu in 

naše sprejemanje sveta kot neodvisnega od nas; postavljanje v oklepaj pa pomeni, da mora 

raziskovalec, da bi razumel fenomen, dati na stran vse predpostavke, sodbe, znanje ipd. o 

fenomenu (Hein in Austin, 2001). Znanje, pridobljeno na tak način, bi bilo prosto razlag, 
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interpretacij, abstrakcij, ki karakterizirajo večino oblik razumevanja. Bilo bi znanje o svetu, kot 

se nam kaže (Willig, 2013). Fenomenološka redukcija  preusmeri pozornost od samoumevne 

orientacije k objektu na zavest; svet in njegov obstoj sta dana v oklepaj, ker to ni tema 

fenomenologije, pač pa je pomembno, kako pride do konstitucije znanja o svetu (Moran, 2002; 

Spiegelberg in Biemel, 2017). Eidetska redukcija pomeni priti do esenc, univerzalnih in 

nespremenljivih struktur fenomena, in sicer preko izvajanja proste domišljijske variacije, 

procesa, ki pomaga določiti, brez katerih komponent fenomen ne bi bil to, kar je (Spiegelberg 

in Biemel, 2017). Kot poudarja Moran, pa redukcij (teh je vsaj 27 vrst) ni lahko razločiti med 

sabo.  

 

Zapisano fenomenologijo močno razlikuje od psihologije, saj slednja raziskuje psihološke 

procese kot dogodke v naravi, fenomenologija pa ne ločuje med subjektivno in objektivno 

ravnjo in se osredotoča le na konstitucijo znanja (Moran, 2002). 

 

Husserlove ideje so dopolnjevali in spreminjali mnogi fenomenologi, med njimi Heidegger, 

Merleau-Ponty, Sartre idr. Ker so omenjeni avtorji fenomenologijo razvili v različne smeri, 

danes pomeni različne stvari različnim ljudem (Aspers, 2009; Audi, 1999).  

 

2.1.2 Empirična fenomenologija 

Četudi je bil Husserlov projekt filozofski in je zavračal pristope empirične znanosti, je novejše 

pojmovanje fenomenologije širše in vključuje tudi t. i. empirično fenomenološko raziskovanje10 

(Given, 2008; Kordeš, 2013). Poskuse empiričnega raziskovanja doživljanja najdemo predvsem 

v psihologiji in kognitivni znanosti in so precej številni in raznoliki. Področje je še relativno 

mlado, zato ni čudno, da je še precej nedefinirano (Kordeš, 2008), zmedo pa dodatno povzroča 

še široka uporaba pojma fenomenološko, ki ga nekateri pridevajo vsakemu interpretativnemu 

kvalitativnemu raziskovanju (Schweitzer, 2002; Van der Mescht, 2004, v Kordeš, 2008), in to, 

da so imele na nekatere pristope vpliv tudi ideje drugih fenomenologov poleg Husserla. Na 

področju empirične fenomenologije tako še ni konsenza o tehniki za zbiranje podatkov in 

analizi (Kordeš, 2016).  

Zdi pa se, da si mnogi pristopi raziskovanja doživljanja delijo osnovne fenomenološke 

smernice, ki se kažejo v osredotočanju na doživljanje, kot se kaže, pri čemer je poudarek na 

izvajanju bracketinga, opisovanju (in ne razlagi) doživljanja (ne zanima nas, kaj doživljanje 

povzroča), opazovanje polja izkustva brez presojanja o resničnosti opaženih fenomenov in v 

iskanju njihove strukture (Kordeš, 2008; Kordeš, 2012; Langdridge, 2007), metode pa so 

oblikovane tako, da pomagajo vzbuditi bogate opise konkretnega doživljanja. Husserliansko 

raziskovanje je najbolj v skladu z izvirnim pojmovanjem fenomenološke redukcije, saj gre za 

raziskovanje prvoosebne (lastne) perspektive, usmerjeno v strukturo posameznih skupnih 

vzorcev doživljanja, vendar so pogostejše metode, ki raziskujejo doživljanje drugih (Kordeš, 

2008). Kljub temu da izhajajo iz skupne osnove, pa posamezni pristopi dajejo različno težo 

posameznim filozofsko-fenomenološkim idejam (Langdridge, 2007). 

                                                 
10 Naj na tem mestu povzamem Kordeša (2013) in navedem nekaj terminoloških pojasnil: večina osnovnih 

konceptov tovrstnega raziskovanja izhaja iz Husserlove filozofije, zato poimenovanje fenomenološko 

raziskovanje. Ker pa je Husserl zavračal zbiranje podatkov na podlagi opazovanja, je izrazu pridan še pridevnik 

empirično. Uporablja se tudi termin prvoosebno raziskovanje (saj gre za raziskovanje prvoosebne perspektive v 

nasprotju s tretjeosebnim opazovanjem vedenja ali nevrofiziologije), a s takšnim poimenovanjem vnašamo zmedo 

glede tega, čigavo doživljanje raziskujemo. Kordeš (2016) zato predlaga, da je termin prvoosebno rezerviran za 

opazovanje lastnega doživljanja (in tretjeosebno za opazovanje doživljanje drugega). 
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Kot zapiše Kordeš (2016), se je zanimanje za doživljanje v zadnjih desetletjih povrnilo v okviru 

kognitivne znanosti (tudi) zato, ker se je pokazalo, da z neupoštevanjem človeške izkušnje 

nismo uspešni pri razlagi uma (Kordeš, 2012, 2013). Husserlianska fenomenologija se je 

pokazala kot najboljši kandidat za premostitev t. i. težkega problema zavesti (Chalmers, 1995; 

Vörös, 2014) in od 90-ih let prejšnjega stoletja naprej empirična fenomenologija pridobiva 

svoje mesto znotraj kognitivne znanosti (Kordeš, 2013). Podobno se je zgodilo tudi na področju 

psihologije, kjer so od 60-ih let prejšnjega stoletja začele ideje filozofske fenomenologije 

vplivati na empirično raziskovanje, v zadnjih 20 letih pa postaja t. i. fenomenološka psihologija 

vse močnejša alternativa pozitivističnemu in postpozitivističnemu pristopu k psihologiji 

(Langdridge, 2007). Zdi pa se, da razvoj empirične fenomenologije na področjih kognitivne 

znanosti in psihologije poteka nekako ločeno. 

 

2.1.2.1 Empirična fenomenologija v kognitivni znanosti 

Kot poudarja Kordeš, raziskovalci znotraj kognitivne znanosti še niso oblikovali uniformnega 

nabora postopkov s skupno metodologijo ali natančno določenim raziskovalnim ciljem, 

nasprotno, razpon raziskovalnih tehnik je zelo širok (Kordeš, 2016). Zaradi potrebe po vpeljavi 

spraševanja udeležencev o doživljanju se pri nekaterih kvantitativnih študijah doživljajski 

podatki pridobivajo preko vprašalnikov, vendar ti pristopi razen spraševanja po prvoosebnem 

nimajo veliko skupnega s fenomenološko usmeritvijo (Kordeš, 2013; Kordeš, 2016). Osnovani 

so na predpostavki, da ljudje poznamo strukturo doživljajske pokrajine (Kordeš, 2013), a vse 

bolj jasno postaja, da pridobivanje fenomenoloških podatkov ni enostavno; ne zadostuje, da o 

doživljanju zgolj vprašamo (Lah in Kordeš, 2014), predvsem zaradi tega, ker je bracketing 

naravne naravnanosti v nasprotju z našo navado (Kordeš, 2013). Ker je v opazovanju in 

poročanju o doživljanju torej pomemben trening (Lah in Kordeš, 2014), so potrebne mnogo 

bolj sofisticirane tehnike ponavljajoče narave (Kordeš, 2016), kamor bi uvrstili globinske 

dialoške metode eksplikativnega intervjuja (Petitmengin, 2006), deskriptivnega vzorčenja 

izkustva [DVI]11, ki ga je razvil Hurlburt (Hurlburt in Akhter, 2006), in drugoosebnega 

globinskega fenomenološkega raziskovanja (Kordeš in Klauser, 2016) (ta sloni na 

eksplikativnem intervjuju in bo natančneje opisan v nadaljevanju). Fenomenološki podatki, ki 

se pridobivajo z omenjenimi tehnikami, so opisi spominov na preteklo doživljanje, prvi dve 

tehniki pa do retrospekcije zavzemata različen odnos. Eksplikativni intervju je oblikovan z 

namenom, da se znebimo konstrukcije spominov, medtem ko se v okviru DVI poskuša 

zmanjšati čas med doživetjem in poročanjem o njem (Kordeš, 2012). Omenjeni pristopi so bili 

oblikovani posebej za preučevanje doživljanja (Kordeš, 2016), bodisi strukture vsakdanjega 

doživljanja (DVI) ali poglobljenega vpogleda v določen aspekt doživljanja (eksplikativni 

intervju). Skupno jim je raziskovanje doživljanja, kot se kaže; osredotočenost na kako se 

doživlja (in ne kaj ali celo zakaj) ter izvajanje bracketinga (Kordeš, 2012). Za te pristope je – 

predvsem v nasprotju s fenomenološko psihologijo – značilna močna osredotočenost na 

raziskovanje strukture doživljanja in v tem smislu so zvestejši Husserlovi filozofiji (čeprav se 

vsi predstavniki fenomenološke psihologije s tem verjetno ne bi strinjali). 

2.1.2.2 Empirična fenomenologija v psihologiji 

Kot je bilo že poudarjeno, so poskusi empiričnega raziskovanja doživljanja, ki se navdihujejo 

pri fenomenologiji, izjemno raznoliki, kar se kaže tudi na t. i. področju psihološke 

fenomenologije. L. Finlay (2009) poudarja, da se razlike v interpretaciji osrednjih pojmov 

fenomenologije in razumevanju fenomenološke metode odražajo tudi v raziskovanju 

doživljanja. Če se raziskovalci strinjajo, da je bistvo tovrstnega raziskovanja vrnitev k živemu 

                                                 
11 To raziskovanje sicer ne izhaja iz fenomenologije. 
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izkustvu in bogatemu opisu fenomena, kot se kaže in kot je doživet, pa se pojavljajo razlike, 

kako to izpeljati v praksi (Finlay, 2009). 

V sklopu fenomenološke psihologije tako najdemo več različnih pristopov, na katere so vplivale 

ideje različnih fenomenologov. Ti pristopi se osredotočajo na doživljanje, kot se kaže, poleg 

tega pa je poudarek tudi na tem, kako si ljudje osmišljajo svoje doživljanje (Langdridge, 2007). 

Langdridge omenjene pristope deli na deskriptivne in interpretativne. Deskriptivni pristop je 

tradicionalnejši, najdominantnejša različica, ki jo je razvil Amedeo Giorgi v 70-ih letih 

prejšnjega stoletja (Giorgi, 1985; Giorgi, 2012; Giorgi in Giorgi, 2003), se osredotoča na 

identifikacijo esence fenomena preko izvajanje redukcije in je znana tudi kot Duquesnovska 

šola fenomenologije (Langdridge, 2007). Za deskriptivno fenomenologijo (nekateri jo 

imenujejo tudi empirična fenomenologija (Hein in Austin, 2001)) je značilna osredotočenost 

zgolj na opis fenomenov, kot se kažejo, pri čemer niso pomembni vzroki v ozadju, kot je to 

značilno za psihologijo sicer. V praksi se to kaže kot osredotočenost na poročila o doživljanju 

(ta se pridobijo preko retrospektivnih opisov doživljanja in/ali poglobljenih intervjujev) in 

takšno analizo podatkov, ki poskuša priti do strukture doživljanje in opisa doživljanja 

posameznih udeležencev kot tudi splošnega opisa esenc izkustva, ki se raziskuje. Cilj je namreč 

najti nespremenljive esence preučevanega izkustva, pa tudi razlike v doživljanju med 

udeleženci. 

2.1.2.2.1 Interpretativna fenomenološka psihologija 

Med interpretativne pristope Langdridge med drugim uvršča interpretativno fenomenološko 

analizo (angl. interpretative phenomenological analysis [IPA]) in hermenevtično 

fenomenologijo. V interpretativno fenomenologijo spadajo pristopi, na katere so v večji meri 

vplivali eksistencialistični fenomenologi (med njimi Heidegger, Merleau-Ponty in Sartre) 

(Langdridge, 2007). Eksistencialistični preobrat v fenomenologiji je osredotočenost od esenc 

preusmeril v interpretacijo pomena stvari, kot se kažejo. Heidegger je trdil, da smo ljudje vedno 

vrženi v svet, zato ne moremo nikoli zares izvesti bracketinga; naš način bivanja mora biti viden 

v zgodovinskem in kulturnem kontekstu (Langdridge, 2007). Poleg tega je Heidegger trdil še, 

da vsi opisi vključujejo interpretacijo oz. da je vsak opis že interpretacija (Moran, 2002). V 

interpretativni fenomenologiji se to kaže v dajanju večjega pomena interpretaciji, manj pa je 

osredotočenosti na opis oz. iskanje esence fenomena (Langdridge, 2007).  

Kot navaja Langdridge (2007), je od interpretativnih pristopov najbolj znana in razširjena IPA, 

ki tudi sicer postaja priljubljenejša od deskriptivnih pristopov. Cilj IPE, ki jo je v 90-ih letih 

prejšnjega stoletja razvil Jonathan Smith, je ugotoviti, kako ljudje dojemajo doživljanje, kaj jim 

pomeni oz. kako oni gledajo na določen fenomen; fokus je torej v večji meri na življenjskem 

svetu. Končni produkt IPE ni opis doživljanja, kot je to značilno za deskriptivne pristope, pač 

pa tabela z najpomembnejšimi temami, ki so izstopile iz podatkov, in odnosi med njimi, čeprav 

mora pri iskanju tem raziskovalec izvajati redukcijo v smislu, da postavi v oklepaj vse svoje 

predpostavke o preučevanem fenomenu. Interpretativna fenomenologija v večji meri poudarja 

vlogo raziskovalca; pri IPI je na primer v ospredju  dvojna hermenevtika, saj raziskovalec 

poskuša razumeti, kako svoje doživljanje razume udeleženec.  

 

Hermenevtična fenomenologija je druga interpretativna metoda, za razvoj katere je v največji 

meri zaslužen Max van Manen, vse priljubljenejša pa postaja na področju pedagogike. Ta 

pristop prav tako vključuje tematsko analizo podatkov, pri tem pa se naslanja na Husserla in 

eksistencialno ter hermenevtično filozofijo (Langdridge, 2007). 

 

Kot poudari Langdridge (2007), večina metod ne daje točnega nabora navodil za pridobivanje 

podatkov in izvedbo analize, pač pa ponujajo le fleksibilne usmeritve. Ni torej enega pravega 
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načina, kako izvajati tovrstno raziskovanje (Hein in Austin, 2001). Konsistentnost pa se kaže v 

tem, da je vsem avtorjem s področja fenomenološke psihologije (tako tistim, ki so usmerjeni 

deskriptivno, kot tistim, ki so usmerjeni v bolj interpretativne pristope) skupno osredotočanje 

na doživljanje, kot se kaže, pri tem pa poskušajo izvajati bracketing (vsaj v začetni fazi 

pridobivanja podatkov). 

 

Van der Mescht (2004) kot najpomembnejše značilnosti psihološkega fenomenološkega 

pristopa navaja zavedanje, da doživljanje raziskovalcu ni neposredno dosegljivo, zato je fokus 

na dialogu posameznika in njegovega konteksta; osredotočenost na doživetem, živem izkustvu 

in zbiranju konkretnih pričevanj, ki odražajo udeleženčevo (fizično, čustveno, intelektualno) 

doživljanje, ter poudarjanje opisa in ne razlage, čeprav je meja med njima tanka. Vsekakor pa 

je pomembna osredotočenost na opisu, dokler ni jasna celostna slika opazovanega fenomena, 

pri čemer je potrebno izvajati bracketing in se upirati prezgodnjim sodbam. 
 

2.1.2.3 Primerjava fenomenoloških pristopov 

Kakšna je torej razlika med deskriptivnimi in interpretativnimi pristopi fenomenološke 

psihologije? Kot poleg Langdridga (2007) poudarja tudi C. Willig (2013), je pri deskriptivni 

fenomenologiji primaren opis, čeprav nekateri priznavajo tudi interpretacijo kot intrinzični del 

procesa (Hein in Austin, 2001), pri interpretativni pa avtorji zagovarjajo stališče, da smo vedno 

v svetu in nikoli ne moremo povsem iz njega ter da vsak opis vsebuje interpretacijo; ta je 

inherentna vsaki raziskavi in razumevanju. Interpretativna fenomenologija je torej bolj 

eksplicitno interpretativna, raziskovalci s tega področja pa menijo, da ni mogoče dati v oklepaj 

vsega, ampak je namesto tega pomembno predpostavke ozavestiti (Hein in Austin, 2001).  

A kako se te teoretične razločitve kažejo v praksi? Izkaže se, da je pravzaprav težko potegniti 

črto med deskriptivnimi in interpretativnimi pristopi, kar ugotavljata tudi Hein in Austin (2001), 

ki zapišeta, da oba tipa raziskave pravzaprav vodita v podobne zaključke. Če primerjamo 

deskriptivni Giorgijev pristop in interpretativno fenomenološko analizo, se razlika najbolj kaže 

pri končnem rezultatu (opis pri deskriptivni in nabor tem pri interpretativni fenomenologiji) in 

obdelavi podatkov. Deskriptivni fenomenologi bi ob delu udeleženčevega poročila zapisali opis 

doživljanja in zavzeli psihološko naravnanost (preverjanje pomenskih enot glede na njihovo 

psihološko pomembnost; opaziti čustva, prepričanja, vedenja; transformacija podatkov v izraze, 

ki so bolj psihološki), interpretativni pa bi ob delu udeleženčevega poročila zapisali ključno 

temo (to seveda odraža določeno stopnjo interpretacije; raziskovalec poskuša razumeti, kako si 

udeleženec razlaga doživljanje). Vidimo, da sta oba pristopa osnovana na udeleženčevih 

podatkih in da pravzaprav izkazujeta podobno stopnjo interpretacije. L. Finlay (2009) dodaja, 

da so vsi fenomenološki pristopi deskriptivni v smislu, da opisujejo in ne razlagajo in da mnogi, 

vključno z njo, razmerje med opisom in interpretacijo vidi na kontinuumu, kjer je nekaj bolj ali 

manj interpretativno.  

Precejšnja razlika pa je med tehnikami, ki so uporabljene v okviru kognitivne znanosti, in 

psihološko fenomenologijo. DVI na primer zares preučuje strukturo doživljanja (kako mislimo; 

v slikah, v notranjem glasu, nesimbolno ipd.), medtem ko se pri psihološki fenomenologiji zdi, 

da gre bolj za to, kako udeleženci osmišljajo svoje doživljanje; kako doživljajo določeno 

situacijo in katera izkustva jo sestavljajo. Spinelli (1989, v Willig, 2013) pravi, da pri 

fenomenološki psihologiji ne gre toliko za identifikacijo esenc, temveč bolj za raziskovanje 

raznolikosti človeške izkušnje. Vendar pa Giorgi (Giorgi in Giorgi, 2003) kot predstavnik 

deskriptivne fenomenologije poudarja, da je smisel njegove tehnike ravno v identifikaciji esenc. 

Tudi Landgridge (2007) zapiše, da je končni rezultat tega pristopa strukturni opis, ki predstavlja 

esenco raziskovanega fenonema. Kakor koli že, zdi se, da Giorgi iskanje strukture doživljanja 



26 

 

razume drugače, kot je razumljena v okviru tehnik, značilnejših za področje kognitivne znanosti 

ali kot jih razume Kordeš (prim. Kordeš, 2008). 

 

Vsekakor lahko rečemo, da je pojem doživljanja v interpretativnih pristopih (psihološke 

fenomenologije) dojet širše kot pri tistih pristopih empirične fenomenologije, ki »strogo« 

sledijo iz Husserla izhajajoči fenomenološki naravnanosti in iščejo strukturo čistega doživljanja 

brez interpretacij in konceptualizacij. V sklopu interpretativne paradigme iskanje strukture 

določenega izkustva ni v ospredju, poudarjena pa je predpostavka, da do »čistega« doživljanja 

ni moč priti, saj je to vedno doživeto tudi skozi interpretacijo. Zdi pa se, da je vsem pristopom 

skupno zanimanje za doživljanje, kot se kaže, pri čemer se posameznikovemu izkustvu zaupa 

in se izogiba sodbam o njegovi resničnosti. 

 

2.2 Metoda 

Ker je bila predmet naše raziskave zasvojenost, se je zdelo pri izvedbi intervjujev in analizi 

podatkov smiselneje ubrati interpretativno paradigmo. Zasvojenost je namreč sestavljena iz 

nabora fenomenov (hrepenenja, odtegnitvenih simptomov, občutka ob konzumaciji objekta 

zasvojenosti, misli, ki vse to spremljajo, ipd.) in raziskovanje strukture bi bilo smiselnejše, če 

bi se odločili za poglobljeno raziskovanje doživljanja enega izmed naštetih fenomenov. Ker pa 

smo želeli na doživljanje zasvojenosti pogledati zelo na splošno, smo raje ubrali interpretativno 

paradigmo, ki kljub ohranjanju fenomenološke drže manj pozornosti posveča iskanju strukture 

fenomena. Za vzorec zasvojenosti je značilno, da je odvisen od tega, kako ga zasvojeni 

interpretirajo (navadno svoje zasvojenosti ne sprejemajo), pri čemer je njihovo razumevanje 

lastne zasvojenosti integralen del pojava samega. To pomeni, da nas je zanimalo, kako 

udeleženci razumejo in doživljajo svojo zasvojenost, manj pozornosti pa smo posvečali iskanju 

strukture fenomena. To pa ne pomeni, da so nas zanimali vzroki zasvojenosti (zakaj so 

udeleženci zasvojeni) ali da smo se pri analizi posluževali psihoterapevtske interpretacije (ali 

katerega drugega okvira); fokus je bil na doživljanju, kot se kaže, interpretacija pa osnovana na 

podatkih in vidna predvsem v tematski analizi, ki bo opisana v nadaljevanju.  

Z namenom obdelave podatkov smo tako uporabili interpretativno fenomenološko analizo 

[IPA] (glej 2.2.2), ki se umešča na področje interpretativne paradigme, ki ne daje poudarka na 

iskanju strukture fenomena, vseeno pa kot začetno točko jemlje udeleženca in ohranja 

fenomenološko držo odprtosti, kar je ustrezalo našemu raziskovalnemu vprašanju. Ker je IPA 

bottom up pristop, je ustrezala naši eksploratorno zastavljeni raziskavi, katere namen ni bil 

potrditev obstoječe teorije ali osnovanje nove, temveč smo želeli pogledati, kaj se pojavi, ko 

pogledamo na zasvojenost z doživljajskega vidika. 

Pomanjkljivost IPE, vsaj kot jo vidimo mi, pa je, da ne daje poudarka načinu pridobivanja 

podatkov. Eden izmed problemov fenomenološkega raziskovanja je, da pretežno zajema 

raziskovanje doživljanja drugega, do katerega pa nimamo neposrednega dostopa, in tako je bilo 

tudi v našem primeru. Zato je bilo pomembno, da se zgodi obrat udeleženca v soraziskovalca, 

ki bo raziskovalno vprašanje ponotranjil in svoje doživljanje raziskoval tudi v času izven 

intervjujev. Pri raziskovalnem načrtu smo zato sledili drugoosebnemu globinskemu 

fenomenološkemu raziskovanju [SIPI] (glej 2.2.1), saj nobena druga metoda ne daje takšnega 

poudarka na udeleženčevo aktivno vlogo pri (so)raziskovanju fenomena. Kot na mnogih mestih 

poudarja Kordeš (npr. Kordeš, 2013), je za kakovost pridobljenih fenomenoloških podatkov 

pomembno, da se udeleženec nauči, kako preučevati lastno doživljanje. Zato je pomembno, da 

tehnika obsega več zaporednih intervjujev, med katerimi se udeleženec uri v opisovanju in 
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opazovanju doživljanja. Če je udeleženec toliko zainteresiran za raziskovalno vprašanje, da ga 

ponotranji, pride do spremembe v raziskovalni dinamiki, ko udeleženec sam opazuje 

doživljanje (tudi v vsakodnevnem življenju času med intervjuji) in ugotovitve deli z 

raziskovalcem (Kordeš in Klauser, 2016). 

V skladu s fenomenološko paradigmo smo v največji možni meri poskušali dati v oklepaj vse 

svoje znanje in predpostavke o fenomenu zasvojenosti, predvsem v fazi zbiranja in obdelave 

podatkov, vendar se ne pretvarjamo, da nam je to uspelo v celoti. V skladu z interpretativno 

paradigmo smo tako svoje predpostavke poskušali ozavestiti in jih tudi predstaviti. Mentor in 

avtorica magistrske naloge sva leta 2016 objavila članek Zasvojenost ali odvisnost? Poskus 

pojmovne razjasnitve in pomenske razmejitve (Černigoj in Podbevšek, 2016). Iz nadaljnjega 

zanimanja za to področje se je razvila ideja, da bi pojav zasvojenosti poskušali razumeti, kot se 

kaže na doživljajski ravni, kar obravnava pričujoče magistrsko delo. Pri analizi podatkov sem 

avtorica sicer relativno obsežno znanje o zasvojenosti odmislila, kar zaradi zmede, ki vlada na 

tem področju, ni bilo težko. Pravzaprav mi je bilo lažje, da sem se med analizo podatkov 

ukvarjala samo s podatki samimi, ne da bi ob tem razmišljala še o kopici teorij. To mi je olajšalo 

tudi dejstvo, da je o zasvojenosti največ znanega s področja nevrobiologije, česar brez 

zavestnega napora ne povezujem s poročanji o doživljanju zasvojenosti. Težje je bilo zanemariti 

trdneje usidrana prepričanja, npr. nedefinirano prepričanje, da je zasvojenost nekaj, kar 

posamezniku povzroča trpljenje in nad čimer nima zavestnega nadzora. Predpostavka, za katero 

sem nekajkrat opazila, da je nisem uspela dati v oklepaj, je bila tudi ta, da sta pojava 

zasvojenosti in odvisnosti ločena, kar je pri sebi opazil tudi mentor, ki je izvajal intervjuje. 

 

2.2.1 Drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje 

Osnova drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja (angl. second-person in-

depth phenomenological inquiry [SIPI])  (pri opisu SIPI se v celoti naslanjamo na Kordeš in 

Klauser, 2016) je eksplikativni intervju (kot opisan v Petitmengin, 2006), nadgradnjo le-tega 

pa predstavlja t. i. metodološki obrat, ki ga označuje transformacija udeleženca v 

soraziskovalca. To pomeni, da tisti, čigar doživljanje se raziskuje, pri tem raziskovanju 

prevzame aktivno vlogo; ni le pasivni poročevalec, pač pa postane aktivni soraziskovalec. 

Drugoosebno raziskovanje se nanaša na dialoško soraziskovanje, za razliko od tretjeosebnega 

(preučevanje doživljanja drugega) ali prvoosebnega (raziskovanje lastnega doživljanja) 

(Kordeš, 2016; Kordeš in Klauser, 2016).  

Drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje poteka v dveh fazah. Prva sestoji iz serije 

eksplikativnih intervjujev, v katerih udeleženec zgolj poroča o doživljanju. Namen te faze je 

zbiranje podatkov o raziskovanem fenomenu in seznanjanje udeleženca s procesom 

raziskovanja doživljanja, prav tako pa se začneta raziskovalec in udeleženec terminološko 

usklajevati. Če se udeleženec odloči, da ga raziskovalno vprašanje zanima do te mere, da se 

aktivno vključi v raziskovanje, sledi druga faza, kjer prevzame vlogo soraziskovalca. S tem 

pride do spremembe v raziskovalni dinamiki, saj raziskovalec ne poskuša več pridobiti 

podatkov od udeleženca, pač pa ta sam opazuje doživljanje in ugotovitve deli z raziskovalcem. 

V drugi fazi tako soraziskovalec na podlagi izkušenj, pridobljenih v prvi fazi (seznanitev z 

raziskovalnim vprašanjem, vzbujeno zanimanje za raziskavo, izkušnje z opazovanjem), sam 

opazuje fenomen tudi v vsakdanjem življenju in si opažanja beleži v dnevnik. Struktura teh 

dnevniških zapisov delno sledi prilagojenim Creswellovim (2012, v Kordeš in Klauser, 2016) 

navodilom, in sicer se loči na doživljajski del in na situacijski kontekst ali opis situacije, v kateri 

se je doživljanje pojavilo. Med intervjuji pa se zapisano doživljanje nadalje raziskuje v t. i. 

skupnem participatornem raziskovanju, kjer se doživljajski zapisi pregledujejo preko 
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raziskovalnega dialoškega pogovora. Rezultat tega je vedno sokonstrukcija obeh udeleženih v 

raziskovalnem procesu. 

2.2.2 Interpretativna fenomenološka analiza 

Interpretativna fenomenološka analiza (angl. interpretative phenomenological analysis [IPA]; 

pri opisu se naslanjamo na Pietkiewicz in Smith, 2014; Smith, Jarman in Osborn, 1999; Smith 

in Osborn, 2004; Smith in Osborn, 2008) je kvalitativni pristop, ki se ukvarja s podrobnim 

raziskovanjem doživljanja, pri čemer raziskovalca še posebno zanima, kako udeleženec 

osmišlja in razume pojav, ki ga raziskujemo. Največ IPA študij najdemo na področju zdravstva 

in psihologije zdravja.  

Kot pravi njen utemeljitelj Jonathan Smith teoretično izhaja iz fenomenologije, hermenevtike 

in idiografije. Smith pojasnjuje, da se fenomenologija kot filozofska smer ukvarja z 

doživljanjem takim, kot se kaže, v okviru IPE pa velja predpostavka, da do doživljanja ni 

neposredne poti in tovrstno raziskovanje pomeni, da se doživljanju zgolj približamo. Ker v 

okviru IPE analiziramo doživljanje nekoga drugega, tovrstno raziskovanje zahteva proces 

vključitve in interpretacije s strani raziskovalca, to pa IPO povezuje s hermenevtiko. Dostop do 

izkustva prihaja od udeleženca, ki pa je vpleten v osmišljanje tega, kar se mu dogaja. Ravno 

zato je za IPO značilna dvojna hermenevtika: raziskovalec poskuša osmisliti udeleženca, ki 

osmišlja to, kar se mu dogaja. IPA je idiografska v svoji obvezi, da enoto analize predstavlja 

udeleženec. Iz tega tudi sledi, da ne išče splošnih zakonitosti, ampak poskuša stvari 

razložiti/interpretirati znotraj okvira posameznikovega doživljanja samega. 

Najpogostejša metoda zbiranja podatkov v okviru IPA raziskav je globinski, polstrukturiran 

intervju, ki je avdiosneman in dobesedno transkribiran pred začetkom analize. Ker IPA zahteva 

intenzivno kvalitativno analizo podrobnih transkriptov, ki se nanašajo na preučevano izkustvo, 

je vzorec navadno majhen. 

IPA podaja splošne smernice, kako se pravilno lotiti analize transkriptov, ne daje pa za to 

natančno predpisanega načina. Med večkratnim branjem transkripta posameznega udeleženca 

raziskovalec išče in označuje pojavljajoče se kode (ideje, čustva, misli, pomene) ter išče vzorce 

med njimi. Ti vzorci oz. teme so lahko kasneje razporejeni v nadteme in podteme. Načeloma 

velja, da natančni analizi posameznega primera sledi iskanje skupnih tem med primeri, te pa 

ponavadi predstavljajo tudi glavni del rezultatov (za podroben opis analize podatkov v skladu 

z IPO glej Pietkiewicz in Smith, 2014). Najboljše IPA študije pa dajejo poudarek ne le na 

skupne teme, temveč izpostavijo tudi način, na katerega se te teme unikatno kažejo pri vsakem 

posamezniku.  

Tu gre poudariti, da teme prihajajo iz pridobljenih podatkov in torej ne prihajajo od predhodnih 

teorij, ki bi jih nato iskali v podatkih. Pridobivanje podatkov v okviru IPE namreč ni namenjeno 

testiranju hipotez in ta odnos mora biti ohranjen tudi pri analizi; raziskovalec se mora potopiti 

v transkript z namenom, da bi prišel do doživljajskega sveta udeleženca, ne pa da išče vnaprej 

predvidene konstrukte. 

 

2.2.3 Združitev SIPI in IPE 

Po eni strani pri našem raziskovanju torej izhajamo iz bolj interpretativno usmerjene paradigme, 

ki sledi (tudi) hermenevtični tradiciji, s tem pa v manjši meri poudarja bracketing in iskanje 

strukture preučevanega fenomena, po drugi strani pa se naslanjamo na SIPI, ki »strogo« sledi 

fenomenološki naravnanosti. 
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Od SIPI smo vzeli samo osnoven okvir raziskovalnega načrta (več zaporednih intervjujev, 

transformacija udeležencev v soraziskovalce). Sama izvedba intervjujev in interpretacija 

rezultatov pa je v večji meri sledila interpretativni paradigmi, saj je šlo za poskus razumevanja 

tako doživljanja soraziskovalcev kot njihove interpretacije le-tega, torej za dvojno 

hermenevtiko.  

Argumenti za takšno uporabo obeh metod so navedeni zgoraj, naj pa na tem mestu še enkrat 

poudarimo, da smo, kljub temu da smo se odvrnili od iskanja esenc, pri analizi podatkov ostali 

deskriptivni v smislu, da se nismo posluževali interpretacij, ki bi vpeljevale nek zunanji okvir, 

pač pa je naša interpretacija osnovana na podatkih in je namenjena predstavitvi podatkov v 

okviru enotnega fenomena. Interpretacija se tako kaže na nivoju identifikacije tem in njihovega 

grupiranja po konceptualni podobnosti (kar pa ni tako zelo različno od pristopov, ki se umeščajo 

v deskriptivno paradigmo). Čeprav v sklopu interpretativne paradigme bracketing ni poudarjen, 

smo namenili skrb gledanju doživljanja, kot se kaže in brez sodb, svoje predpostavke pa do 

stopnje, ki nam je bila omogočena, ozavestili in zapisali zgoraj, zato lahko bralec naše rezultate 

in razpravo bere s hkratnim zavedanjem naših predpostavk. 

 

2.2.4 Udeleženci 

Sodelujoče smo izbrali med posamezniki, ki so prepoznali, da imajo težavo z vdajanjem objektu 

kemične ali vedenjske narave in tega kljub želji niso zmogli nadzorovati. Sami sebe so dojemali 

kot zasvojene. Zaradi metodološke jasnosti in ker smo želeli čim bolj jasno pogledati le vzorec 

zasvojenosti, smo se osredotočili zgolj na tiste zasvojenosti, ki jih niso spremljale kriminalna 

ter težja zdravstvena in socialna problematika. Vedenjske zasvojenosti v diagnostičnih 

priročnikih v splošnem tako ali tako niso klasificirane kot (duševne) bolezni. Pri kemičnih 

zasvojenostih, ki sicer so klasificirane tako, pa smo se osredotočili le na tiste, ki so relativno 

vsakdanje (kot je zasvojenost s tobakom). To pomeni, da je bil pomemben pogoj za vključitev 

udeležencev v raziskavo ta, da je pri njih vdajanje objektu zasvojenosti relativno izoliran pojav 

od drugih področij življenja: kljub problemu z nadzorom uporabe zasvojitvenega objekta 

ostajajo funkcionalni in jih to ne ovira do te mere, da bi bili resneje ogroženi.  

Ker je pri empiričnem fenomenološkem raziskovanju pomembno, da udeležence zanima lastno 

doživljanje, je bil vključitveni pogoj tudi ta, da so posamezniki za tovrstno raziskovanje izrazili 

željo.  

 

Končno število udeležencev je bilo pet, starih od 23 do 55 let, od tega tri ženske. Njihovi objekti 

zasvojenosti so bili tobak (cigarete), gledanje televizije in hrana. Vsi udeleženci so imeli 

izkušnjo psihoterapevtske obravnave bodisi v času poteka raziskave ali pred njo. 

 

2.2.5 Postopek 

V skladu s SIPI je naš raziskovalni načrt predvidel dve fazi. Pred povabilom v prvo fazo smo 

udeležence seznanili z namenom raziskave in postopkom. Povedano jim je bilo, da ima tovrstno 

raziskovanje moč spreminjati izkustvo in da ni mogoče napovedati, do kakšnih spoznanj lahko 

pripelje. Prav tako smo jih seznanili z možnostjo, da lahko sodelovanje v raziskavi kadar koli 

prekinejo. Udeleženci so se zavedali, da se bo ob morebitnem prehodu v drugo fazo od njih 

pričakovala večja vključenost v raziskavo.  

V prvi fazi smo z udeležencem izvedli enega do dva intervjuja, kjer smo spraševali po njegovem 

doživljanju določene zasvojenosti. Število intervjujev v prvi fazi je od udeleženca do 

udeleženca variiralo glede na to, v kolikšni meri je udeleženec dosegel razumevanje tovrstnega 
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raziskovanja in ponotranjil raziskovalno vprašanje. Po koncu prve faze smo udeležence povabili 

v drugo fazo, kjer bi prevzeli aktivnejšo vlogo in postali soraziskovalci. Vsi so se odločili za 

nadaljevanje raziskave. 

V drugi fazi smo izvedli enega do tri intervjuje ob pomoči dnevniških zapisov, kamor si je 

soraziskovalec v času med intervjuji beležil doživljanje zasvojenosti, kot se je to pojavljalo v 

vsakodnevnih konkretnih situacijah. Soraziskovalcem so bila podana navodila o razdelitvi 

zapisov na doživljajski del in situacijski kontekst (čas, kraj, kontekst). Ta razdelitev se je zdela 

smiselna tudi zato, ker se je ob zapisanem situacijskem kontekstu lažje osredotočiti na 

doživljajski del. Število intervjujev v tej fazi je variiralo glede na zanimanje soraziskovalcev za 

nadaljevanje raziskovanja. 

 

Čeprav je najpogostejši tip intervjuja pri fenomenološkem raziskovanju polstrukturiran 

(Langdridge, 2007), se nam je zdelo, da nestrukturirani intervju v našem primeru ponuja boljše 

možnosti za raziskovanje doživljanja, sploh zato, ker je bila naša raziskava zastavljena zelo 

eksploratorno in nismo imeli specifičnega vprašanja, na katerega bi želeli odgovoriti. Ker poleg 

tega nestrukturirani intervju v večji meri poteka kot pogovor, ponuja boljše možnosti za to, da 

postane sogovornik v raziskovanje zavzet zelo naravno, spraševalcu pa omogoča, da je 

osredotočen le na sogovornikovo doživljanje, kot se to kaže. Pri izvajanju intervjujev smo 

skušali slediti fenomenološkim smernicam. Pri tem smo se naslanjali na načela 

fenomenološkega dialoga, kot je predstavljen v K. Radovanović in Kordeš (2009). Spraševalec 

pri vodenju dialoga ni sledil načrtu, temveč je pustil, da se pogovor odvija v svojo smer, v teme, 

ki so se za soraziskovalca pokazale kot najbolj žive. Pri tem pa je sogovornika vendarle usmerjal 

stran od razlag in v opis doživljanja raznih delov zasvojenosti in s svojimi vprašanji poskušal 

skupaj s soraziskovalem odkrivati dele njegovega doživljajskega polja. Okvir intervjujev je 

predstavljalo pridobivanje podatkov o tem, kako soraziskovalec razume svoje doživljanje, 

vendar se je spraševalec od interpretativnega prosto premikal tudi do bolj deskriptivnega vidika 

doživljanja. Pomemben del tega pa je bil tudi, da je spraševalec pristopal odprto in poskušal 

zavzeti držo nevednosti.  

Vsi intervjuji, skupno jih je bilo 17, so bili ob predhodnem soglasju udeležencev in zagotovljeni 

anonimnosti avdiosnemani. 

 

Razdelitev procesa na faze se nanaša na vsakega soraziskovalca posebej, kar pomeni, da vsi 

soraziskovalci niso bili hkrati v isti fazi; v določenem trenutku je na primer nekdo z raziskavo 

že zaključeval, nekdo drug pa je opravil šele prvi intervju. 

 

Intervjuje je izvajal mentor, ki ima izkušnje s tovrstnim fenomenološkim raziskovanjem. 

 

2.2.6 Obdelava podatkov 

Analiza rezultatov je do neke mere pravzaprav potekala že med samim izvajanjem intervjujev. 

Že v prvi fazi so ugotovitve iz predhodnih intervjujev (od istega soraziskovalca) vplivale na 

raziskovalčev pristop k fenomenu in usmerjale nadaljnjo smer raziskave. V drugi fazi pa so 

dognanja, pridobljena med intervjujem, vplivala na soraziskovalčevo poročanje o doživljanju, 

hkrati pa so novi dnevniški zapisi vodili do novih ugotovitev (Kordeš in Klauser, 2016). Po 

vsakem intervjuju posameznega soraziskovalca sva se mentor in avtorica pričujoče magistrske 

naloge posvetovala o nadaljnji smeri raziskovanja (npr. katerim temam se zdi smiselno 

podrobneje posvetiti v nadaljnjih intervjujih) in primerjala svoje ugotovitve, nisva pa 

identificiranih tem pri enem soraziskovalcu poskusila iskati tudi pri drugih, temveč je bil vsak 

soraziskovalec obravnavan kot svoja enota. 
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Pri nadaljnji obdelavi podatkov smo sledili načelom IPE (Pietkiewicz in Smith, 2014; Smith 

idr., 1999; Smith in Osborn, 2004; Smith in Osborn, 2008). Prva faza obdelave končnih 

podatkov je bila priprava transkripta snemanih intervjujev. Intervjuji niso bili transkribirani v 

celoti, pač pa so bili izpisani zgolj deli, ki se so zdeli pomembni glede na naše raziskovalno 

vprašanje. V skladu z IPO je transkribiranje potekalo na semantični ravni; pri prepisovanju 

posnetka v besedilo so bile zapisane vse besede, tudi napačni začetki, daljši premolki, smeh 

ipd. Ko govorimo o transkriptu, mislimo skupen nabor vseh transkribiranih intervjujev 

posameznega soraziskovalca. 

Naslednja faza obdelave podatkov je zahtevala večkratno poglobljeno branje transkripta 

posameznega soraziskovalca in večkratno poslušanje posnetka, in sicer z namenom, da bi se 

raziskovalec popolnoma potopil v podatke in dobil celotno sliko soraziskovalčevega 

doživljanja. To je bilo pomembno tudi zato, ker je vsako ponovno branje ali poslušanje prineslo 

nove uvide. Ker smo besedilo analizirali preko tradicionalne metode svinčnik-papir, si je v tej 

fazi raziskovalec ob besedilu zapisoval opombe in komentarje. Ti so vključevali opazke glede 

vsebine, parafraziranje ali obnovo določenih enot besedila, opažene kontradikcije in povezave 

ali asociacije, ki so ob branju prišle na misel, torej kar koli se je zdelo zanimivo ali pomembno. 

 

Nato je sledila transformacija teh začetnih opazk v teme. Te so bile poimenovane dovolj 

splošno, da so dovoljevale teoretične povezave med in znotraj intervjujev, ampak vseeno bile 

osnovane na vsebini besedila. Pri identifikaciji tem smo bili pod vplivom tega, da smo 

predhodno že pregledali cel transkript. Med analizo smo nenehno preverjali predhodne dele 

posameznega transkripta v luči na novo identificiranih tem, saj so nekatere teme iz besedila 

izstopile šele kasneje, čeprav so se pojavile že prej, a so bile spregledane.  

Identificirane teme smo v vrstem redu, kot so se pojavile v transkriptu, napisali na list. Sledil je 

bolj analitičen del povezovanja tem med sabo. Te smo grupirali po konceptualnih podobnostih 

(nekaj tem je bilo združenih v eno temo) in takšne kategorije poimenovali, rezultat česar je bil 

seznam več nadrednih tem in pripadajočih tem ter podtem. Nekatere teme smo v tem koraku 

izpustili zaradi šibke zastopanosti, opuščene pa so bile tudi teme, ki niso služile našemu 

raziskovalnemu vprašanju. Tovrstna restrukturacija in preobračanje tem sta se pojavljala skozi 

cel proces analize. 

 

Med to organizacijo podatkov smo se nenehno vračali k transkriptom, da bi zagotovili, da so 

izbrane teme reprezentativne za soraziskovalčevo poročanje o izkustvu. Na koncu smo 

preverili, ali se končni seznam tem in njihovih povezav dejansko sklada s transkriptom 

soraziskovalca. Takrat smo tudi celotno besedilo transkripta označili na način, da je bilo 

razvidno, h kateri temi spadajo posamezni deli besedila (čeprav se je v našem primeru zgodilo, 

da so lahko isti deli besedila spadali k različnim temam). Na ta način je bilo možno relativno 

hitro najti primere posamezne teme v besedilu. V zadnjem koraku smo za vsako identificirano 

temo naredili svoj dokument, ki smo mu dodali za to temo najznačilnejše primere oz. izseke iz 

transkriptov. Ta proces smo nato ponovili za vsak transkript. 

 

Kot predlaga IPA in kar je bilo tudi smiselno v luči našega raziskovalnega vprašanja, smo pri 

analizi podatkov pri vsakem soraziskovalcu začeli od začetka, kar pomeni, da se pri iskanju tem 

nismo orientirali na že identificirane teme predhodnih soraziskovalcev. Šele ko smo imeli 

izluščen nabor tem za vsakega posameznika, smo te primerjali med njimi in iskali morebitne 

pomembne značilne teme, ki se pojavljajo pri vseh ali vsaj pri polovici, pozorni pa smo bili tudi 

na teme, ki so se pojavile le pri posameznih soraziskovalcih.  
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Pri analizi sva sodelovala tako avtorica pričujoče magistrske naloge kot tudi mentor. Neodvisno 

drug od drugega sva prebrala transkripte, čemur je sledila natančna skupna diskusija o temah, 

ki jih je identificirala avtorica naloge. Tovrstno preverjanje se je ponovilo za vsako fazo analize. 

S končno analizo sva se oba strinjala. 
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3 REZULTATI 
 

Pregled rezultatov, ki sledi v naslednjih podpoglavjih, je organiziran okrog tem, ki so izstopile 

iz transkriptov. V nasprotju z IPO, katere cilj je navadno predstavitev skupnih tem med 

udeleženci, bomo mi v nadaljevanju predstavili ne le skupne teme, pač pa tudi teme 

posameznega soraziskovalca. Za tak način predstavitve smo se odločili zato, ker je bila – v 

nasprotju s siceršnjimi IPA študijami, ki imajo dokaj specifično raziskovalno vprašanje – naša 

raziskava izrazito eksploratorna. Ker smo želeli raziskati, kaj vse se pojavi, ko z doživljajskega 

stališča pogledamo polje zasvojenosti, je bilo pomembno, da smo natančni in damo poudarek 

tudi na posameznika, sploh zato, ker so naši soraziskovalci v raziskavo vstopali z različnimi 

zasvojenostmi. IPA daje nabor fleksibilnih navodil, ki jih lahko raziskovalci prilagodijo svojim 

raziskovalnim ciljem in najdejo način, ki deluje za njihove podatke (Pietkiewicz in Smith, 

2014). Presodili smo, da je zaradi narave naše raziskave smiselno, da se predstavijo rezultati 

vsakega posameznika oz. da je predstavitev, ki sledi, najprimernejša predstavitev naših 

podatkov. 

Z namenom predstavitve in lažjega razumevanja so rezultati razvrščeni v teme in pripadajoče 

podteme, čeprav je ta zamejitev do določene mere arbitrarna. V našem primeru se je še posebej 

izrazito izkazalo, da so bile pri vseh soraziskovalcih teme tesno prepletene same med sabo in 

pravi izziv je bil najti najbolj pristno strukturo predstavitve. Temam so dodani izseki iz 

intervjujev, pri čemer je potrebno poudariti, da je bila za prepoznanje neke teme kot relevantne 

pomembnejša bogatost in živost pripadajočih opisov kot pa njihova prevalenca. V nadaljevanju 

predstavljeni izseki so bili izbrani zaradi tega, ker najbolje predstavljajo bistvo tem ali ker so 

najbolje artikulirani. 

V izseke nismo posegali, razen v naslednjih točkah: 

- namesto resničnih imen so uporabljeni psevdonimi (to velja tudi za imena 

soraziskovalcev); 

- (...) označuje izpuščeno besedilo (zaradi prostorskih omejitev kot tudi zaradi lažje 

berljivosti); 

- besedilo v [] označuje pojasnilo, podano s strani raziskovalcev; 

- ... označujejo odmor v govorjenju; 

- S označuje spraševalca, govor soraziskovalca je v ležečem tisku. 

 

Vsak izsek je označen s svojo šifro, ta pa je namenjena predvsem bralcu, ki se bo z njeno 

pomočjo lažje orientiral pri branju skupnih rezultatov (kjer se bomo nanašali na izseke 

posameznih soraziskovalcev). V procesu obdelave podatkov smo za vsako identificirano temo 

naredili svoj dokument, vanj pa umestili vse dele transkripta, relevantne za to temo (če smo pri 

soraziskovalcu identificirali pet tem, smo naredili pet dokumentov in v vsakega uvrstili 

relevantne dele iz celotnega transkripta, pri čemer se lahko isti izsek pojavi v več kot enem 

dokumentu). Šifra sestoji iz dveh številk, npr. 2[1], pri čemer 2 predstavlja zaporedno številko 

izseka iz zgoraj omenjenega dokumenta za to temo, 1 pa je zaporedna številka izseka, vezanega 

na posameznega soraziskovalca v tej nalogi.  
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3.1 Alenka – hrana  

Pri Alenki sta se pojavili naslednji nadredni temi: Preokupiranost s hrano in Čas zase – obred 

večerje. Prva tema se dotika Alenkine splošne preokupiranosti s hrano, ki je pravzaprav 

razvidna tudi iz večine preostalih (pod)tem. Čas zase – obred večerje je najobširnejša in 

osrednja tema, ki se nanaša na pomembnost večerje kot glavnega obroka, ki se ga Alenka vsak 

dan veseli. Razdeli se na več podtem (Iskanje presežka s čokolado, Prisila, Antagonistični 

občutki, Hitrost), ki skupaj sestavljajo Alenkin obred večerje. 

3.1.1 Preokupiranost s hrano 

Pri Alenki je bila že od prvega intervjuja naprej očitna močna preokupiranost s hrano. Njene 

misli so podrejene razmišljanju o hrani, kar Alenka povzame tako: 

1[1] 

(...) recimo, medtem ko jem en obrok, recimo kosilo, js že razmišljam o temu, kaj bom 

jedla za večerjo. Hmm, ko recimo pride čas večerje, tut če nisem lačna, mam tist 

občutek, da morem jest, da večerja je pa en obrok, k ga pa jst morem pojest in če ne jem 

oz. če jem kej tazga kot recimo sadje pa zelenjavo, mam občutek da sem za neki hudo 

prikrajšana in mi je v bistvu ... prov živčna ratam, zarad tega ker ne jem tiste večerje in 

skos sam o tem razmišljam in se v bistvu potem vse misli vrtijo okrog tega, potem recimo, 

hmm, če si kdaj kupim kakšno čokolado, česar se sicer izogibam, ampak ne rata čist, in 

mam tisto čokolado in jo enostavno morem pojest, prov ni druge kot to, da jo morem 

pojest (...) Čeprav zdej zadnje čase se mi dogaja recimo, če si kupim čokolado, da jo 

nekak pol pustim, ampak še vseen, k vem, da je tam, jo morem v istem dnevu zmazat, ni 

variante, da bi jo js pustila za nasledn dan, kr pač vem, da je tam in mi gre skos po 

mislih to, skos skos sam »čokolada je tam, čokolada je tam, čokolada je tam« in potem 

je problem tut v temu, ker dejansko ne morem več čokolade jest, ker me vse peče, ni 

dobr okus, ni tistga gušta od čokolade, ampak morem jo pojest. In enostavno, če je ne 

pojem, mam skos sam to v glavi, tako da groza in se ne morem tega znebit in, hmm, skos 

sam o temu razmišljam. 
 

Iz zgornjega izseka vidimo, da je v Alenkinem življenju prisotno vsakodnevno razmišljanje o 

hrani. Razmišlja o tem, kako bo izgledal njen naslednji obrok, prisotna pa je tudi prisila, ki jo 

spremljajo misli, da mora jesti (četudi ni lačna) ali da mora pojesti čokolado, če ve, da jo ima. 

Če se tej prisili ne vda, razmišlja samo o tem, da mora jesti, pa čeprav ji je včasih to celo fizično 

neprijetno. 

Kot je nakazano že zgoraj, se njene misli večinoma vrtijo okrog večera oz. časa večerje (med 

ostalimi obroki razmišlja, kaj bo jedla za večerjo; večerje ne sme izpustiti, četudi ni lačna): 

2[2] 

 (...) predvsem ta moja odvisnost oziroma uteha pride v poštev, najbolj se odraža zvečer. 

Js recimo čez dan razmišljam o stvareh, zvečer jih pa dejansko udejanim, a ne. 

 

S: Mislite, o stvareh ...? 

 

O hrani. Ja ja, o hrani. Js čez dan razmišljam o tem, »joj, kako bi blo fajn, joj dans bi 

pa js čokolado« in dejansko potem popoldne grem čokolado kupit, ampak jo šparam do 

večera, zarad tega kr mi je zvečer en tak čas, k v bistvu mam mir pred vsemi pa še to 

skrivat se moram, zarad tega kr mi itak vsi težijo, da morem shujšat (...) 
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Kosilo, ki pri Alenki nima pomembne vloge, služi načrtovanju večerje: 

 

3[3] 

(...) kosilo nima neke te čustvene, hmm, neke hude vloge. Je pa res, da takrat, k pa jem, 

pa če je kej zlo dobrega, pa med kosilom razmišljam, »joj, konc je že, joj, morem počas 

jest«, hmm, pa tist, »joj, kaj bom za večerjo jedla«. In se v bistvu medtem ko jem kosilo, 

se sprašujem, kaj bom jedla za večerjo in se ubadam s tem, kaj bo za večerjo, medtem 

ko fizično jem, to mi je tut tko (...) v bistvu, se mi zdi se bolj ubadam s tem, da bom pa 

res tist zvečer nardila neki dobrega, zarad tega da bom res uživala in da bo tko, kokr 

more bit. 

 

S: Ker kosilo ni tko, kakor more bit? 

 

Kosila ne dojemam tko, ni mi, mogoče zarad tega ker ga ponavad jem z ljudmi, hmm, in 

ne da mi nekega občutka psihičnega nekega zadovoljstva in v bistvu se ubadam s tem, 

kaj bo zvečer, da bom js zadovoljna in da bom srečna in da bo dobr in da bo res tist tko, 

kokr more bit in da bom mela čas za sebe in da bom mela mir pred vsemi. 
 

Alenkina preokupiranost s hrano je torej vidna tudi v načrtovanju večerje, ki poteka čez dan 

(kaj bo jedla za večerjo, da bo zadovoljna in da bo imela čas zase). To nas pripelje do glavne 

teme, ki se nanaša na Alenkin čas zase, ki ji ga predstavlja večer oz. večerja. 

 

3.1.2 Čas zase – obred večerje 

Hrana in razmišljanje o hrani zavzemata pomemben del Alenkinega življenja. Že v okviru 

prejšnje teme pa smo videli, da se vse vrti okrog enega obroka, večerje. Pomen večerje še bolj 

izstopi, če ga primerjamo z vlogo kosila: 

4[4] 

Kosilo je pa tko, pač je (smeh). Kosilo pa ne dojemam sploh več tko kej posebi. (...) 

kosilo pa sploh nima tega, hmm, kosilo tut če spustim, mi je čist vseen. (...) Tko pač, če 

sem lačna, mislim, še največkrat se zgodi, da če rečem, »tko, zdej bom pa js sama 

kuhala, zarad tega kr bom js hujšala«, da pol ne kuham, pa si kakšen sendvič nardim. 

Kr ne da se mi, lena sem in v bistvu se mi ne da ... kuhat za kosilo. Kosilo je pa res neki 

tako banalnega, da bolj ne bi mogel bit in mi je čist vseen, tut če ga spustim. 

 

Kljub veliki pomembnosti hrane se Alenki kosilo zdi banalno, tudi kuhati se ji ga ne zdi 

smiselno. Po drugi strani pa ima zelo pomemben status večerja: 

2[5] 

(...) zlo posebne stvari morem met za večerjo. 

 

S: Kaj recimo? 

 

Recimo men, js če mam za večerjo pašto, men je to katastrofa, js to ne dojemam, da je 

to obrok za večerjo. (...) Pa sej v bistvu ne vem, kako bi si to razložila, men je to obrok 

za kosilo, pašta, in js to ne dojemam kot večerjo in mi neki manjka, neki neki neki ni, ne, 

(...) ni konkretna večerja, kot bi mogla bit. Al pa recimo, če bi kakšno sadje zvečer jedla, 

katastrofa, mislim, pol samo razmišljam o temu, da ne, da zdej bi mogla pa še neki več, 
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pa sem lahko ful sita, ampak js rabm neki več, skos skos mam po glavi »to ni bla večerja, 

to ni večerja«, tko prov ... (...) večerja more bit kakšen sendvič ... Hmm, kakšen jajček 

kuhan pa kakšna mogoč zelenjavca zraven, ampak po možnosti kakšna šunkica oziroma 

zdej se mal mesa izogibam, kakšen, ne vem, namaz al pa kej tazga, neki konkretnega 

tazga more bit za večerjo, tko (...) 
 

Večerja je najpomembnejši obrok dneva, ki mora biti sestavljen iz jedi, ki jih Alenka sploh 

dojema, da so primerne za večerjo. V nasprotnem primeru se ne more znebiti misli, da to ni bila 

večerja.  

Hrana jo v splošnem pomiri, pri čemer pa ima posebno vlogo večerja. Pri slednji je poleg vrste 

hrane zelo pomemben tudi prostor, v katerem ta poteka. Prav tako je pomembno, da je to čas 

samo zanjo; najpogosteje večerja sama, tolerira le prisotnost moža, ker ji ta prekomernega 

hranjenja ne očita (pri tem jo pravzaprav spodbuja). Vse skupaj (prava hrana in prostor, čas 

zanjo) tvori obred večerje, ki se ga Alenka ves dan veseli: 

3[6] 

In v bistvu js res čustveno jem, tko res ful čustveno. 

 

S: Kaj to pomeni, čustveno? 

 

Da ko sm v stresu, hmm, ko me je česa strah, hmm, more bit res neki hudo hudo narobe, 

pa res tak hud hud stres, da js ne bi jedla. (...) js po hrani segam takrat, js se bašem in 

samo v hrani uteho najdem (...) 

 

S: Kakšen vpliv ima hrana? 

 

Pomiri me, v bistvu mam en tak občutek, kaj pa vem, ne vem, neko zadovoljstvo mi da, 

v bistvu, tist en tak občutek za mene, mogoče tko dojemam to, da tist trenutek ni nobenga 

stresa, k js jem, čeprov se tut velikrat počutim pod stresom, k sam čakam, da bo kje kdo 

pršel, pa me bo vidu, da jem ... Ampak načeloma je tist čas za mene, stresa ni, js jem in 

je to to. (...) js takrat čutim eno blazno zadovoljstvo, zarad tega kr mam mir, kr jem, kr 

mam tist občutek res zadovoljstva, fizičnega in psihičnega, kr odplavam (...) v bistvu, 

vedno sem pred TV in mi misli odplavajo ... 

 

S: TV je del tega? 

 

Ja, del obreda, ja. To je dejansko, mi je, recimo, večerja še posebej obred. Recimo, 

midva z možem, ne vem, če sva že jedla ene dvajsetkrat v kuhni, midva jeva dejansko 

pred TV v dnevni sobi. Tko in v bistvu se zavedam tega, ampak men je to en tak obred, 

en tak užitek, da enostavno tega ne spustim in glih zadnjič se je zgodil, da sva jedla v 

kuhni in je blo čist čist grozn (...) čist čist sm bla živčna v tisti kuhni, res. 

 

S: Kaj manjka, a neki manjka? 

 

Ja, manjka, manjka en prostor, neki tko, kamot bit, poleg tega da je v kuhni mrzlo pa 

smrdi vse po tisti hrani pa vse je razmetan, to me tut čist ob živce spravlja, če je razmetan 

... Hmm, in ni nek tak varen prostor, no. Tko nekak varno se počutim, ko jem, sej vem 

da se čudno sliši, ampak ne vem ... 

 

S: Mhm. Torej hrana plus TV to je en tak ... 
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Ja, moj balonček in to je to. 

 

Iz zgornjih izsekov izstopa pomembnost večerje oz. pričakovanje večera s hrano pred televizijo. 

Čas večerje je za Alenko del dneva, ko čuti zadovoljstvo. To je čas brez stresa, ki ga preživi 

pred televizijo v dnevni sobi, v svojem »balončku«. V nadaljnjih intervjujih smo z Alenko 

raziskovali, kako podrobneje izgleda ta čas zanjo. Razdeli se na več podtem, predstavljenih 

spodaj. 

 

3.1.2.1 Iskanje presežka s čokolado 

Pomemben del večerje je tudi tisto, kar ji neposredno sledi. To so čokolade. V spodnjem izseku 

Alenka opisuje, kako je prišlo do tega, da si je ob obisku trgovine kupila čokolade za po večerji, 

čemur se sicer poskuša upirati: 

1[7] 

(...) In sm šla v Mercator in sm si pač kupla ene stvari, da si bom neki skuhala in potem 

sm si zavestno rekla, »ne, ne bom čokolade«. In sm pršla do blagajne in so ble pa tam 

kinder pa duplo pa frutabela (smeh). In pač sploh ne vem, kdaj je končal to na traku pač 

tko ... 

 

S: Kolko tega? 

 

(smeh) dva dupla, dve kinder čokoladki pa dve frutabeli (smeh). Okej in še tko v bistvu 

mal absurdno je blo, k sm ful zdrave hrane kupila pa vegansko pa ne vem kaj še vse pa 

eko ... Pol sm pa prov skrila jih vmes, da ja ne bi kdo vidu to, ne, mislim kr načeloma 

briga me, ampak vseen tko pač mal sm zamaskirala med stvari. Pa v bistvu sploh ne 

vem, kdaj sm js to dala na trak, mislim, sm si rekla, »okej, eno kinder čokoladko bom, 

joj, ena bo premal, dej, pa še eno, pa, joj, pa kaj pa če mi ne bo kinder čokoladka všeč, 

bom hotla frutabelo«, pa gledam, sm še eno tako tapravo zbrala, pol sm pa vidla duplo, 

»ooh, joj, duplo sm pa jedla ko sm bla v OŠ, oo kok je blo to dobr«, by the way, ni ... in 

(smeh) ... No, v bistvu se je to v tistih, ne vem, 30 sekundah, se je vse to v glavi odvrtel. 

 

S: Ko si čakala pri blagajni? 

 

Ja, ja, ja, in js js kr sm žrtev tega marketinga no tko. (smeh) Tko da, hmm, in potem sm 

mela to v torbici in sm vedla, da mam v torbici, sem se ful veselila večerjo pojest, kr sem 

si res dobr skuhala, in sm pojedla tisto večerjo pa sm se ful veselila (...) Ja, in potem 

sem večerjo pojedla in sm pa vedla, da mam čokoladke notr in pol sm si v bistvu 

strateško jih postavla, kiro bom prvo drugo pa tretjo pojedla, po okusu. No, in sm 

najprej pojedla frutabelo zarad tega, kr vem, da mi je ful presladka in ne me vprašat, 

zakaj jo pol kupujem, zarad tega kr, ne vem, enkrat vem da mi je bla (...) 15 let nazaj mi 

je bla tko wow, fantastična (...) No in pol sm tisto frutabelo pojedla, pol sm se odločala 

med kinderjem pa med duplom in sm pojedla tiste male kinderčke (...) no in sm tist kinder 

pojedla, mi je vedno ful dobra čokoladka kinder, ampak tokrat ne, prov čudn okus je 

mela, prov, fuj, zanič, in pol sm se ful veselila dupla, sem rekla, »no sej, zdej smo pa 

tahujš čez dal, zdej bo pa«, prov dobesedno, »tahujš čez dal, zdej bo pa duplo«, no, in 

sm odprla duplo in v velikem razočaranju potem zagrizla v tist duplo in prov ni bil 

dober, tko kot je bil včasih, no. 
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Zgoraj vidimo miselni proces, kako je Alenka kupila čokoladice, namenjene za po večerji. 

Veselila se je, da si jih bo ta večer privoščila po dobri večerji. A okus čokolad jo je razočaral. 

Kljub slabemu okusu pa je pojedla vseh šest (ni se npr. ustavila ob prvi slabi čokoladici, pač pa 

je pojedla tudi naslednjo). 

 

Čokolada, ki neposredno sledi večerji, je za Alenko pomembna, saj daje večeru nekakšno piko 

na i:  

3[8] 

Potem k pa js to pojem [večerjo], tiste uživancije je konc in zdej pa jst mam pa še tisto 

pikco na i, k je pa čokolada. Tuki se pa v bistvu, hmm, tuki pa potem v bistvu stremim 

še k nekemu res nekemu vrhuncu, ki pa v bistvu ga nikol ne dosežem, zarad tega kr nikol 

tista čokolada ne izpolni tistih nekih pričakovanj, k jih mam jst, v smislu da bo ful dobr, 

da bo dobr okus, v končni fazi, da bom še potegnla to uživancijo naprej, v bistvu jo pa 

ne, ker mi je mučno, ker potem pa, v tej drugi polovici se pa ful enih stvari zgrne name. 

V smislu, hmm, »joj, prasica, že spet ješ to čokolado«, potem, »joj, me bo kdo vidu s 

čokolado, joj, katastrofa«, hmm, in potem, »joj, že spet morem celo čokolado pojest«, 

dobesedno moram. (...) 

 

Čokolada predstavlja nekaj, česar se po končani večerji še lahko veseli, čeprav jo okus čokolade 

vedno znova razočara, kar je vidno tudi iz spodnjega izseka:  

 

2[9] 

(...) zdej k razmišljam o tem, prej sploh nism zaznala tega, no, hmm, ta pika na i je vsakič 

razočaranje, vsakič sprot. Tko, prov, ni tistga filinga več. Ne vem, kaj lovim, ne vem, ne 

vem, ne vem kaj lovim, ne vem kaj je to, vem sam, da sm vsakič razočarana in 

razočarana nad okusom, nad konsistenco, nad načinom, kako to pojem, nad vsem. Nad 

vsem sem razočarana, najbolj pa nad sabo in v bistvu po tem, k se pa prenažrem, ne, se 

pa tut ne počutim glih najbolj fajn in psihično in fizično, zarad tega kr mam pa itak 

pouhn želodec in se fizično ne počutim dobr in se sprašujem, zakaj hudiča si to delam, 

če se ne počutim dobr, ampak potem vsakič sprot to spet nardim, ne. 
 

Presežek, ki ga Alenka išče s čokolado, nikoli ne pride, a ga po vsaki večerji vedno znova išče. 

In to kljub temu da se ji ob čokoladi začnejo pojavljati misli samoobtoževanja (»joj, prasica, 

že spet ješ to čokolado«) in prisilno vedenje (»že spet morem celo čokolado pojest, dobesedno 

moram«). To nas pripelje do naslednjega dela obreda večerje, to je prisile. 
 

 

3.1.2.2 Prisila 

Že v okviru zgornjih (pod)tem smo lahko videli, da se pri Alenki pogosto pojavlja prisila, da 

mora večerjo ali čokolado pojesti, četudi ji to ne ustreza (npr. zaradi neprijetnega okusa) oz. je 

že povsem sita.  

Kot pravi Alenka, za doseganje sitosti sicer potrebuje normalno količino hrane: 

1[10] 

(...) fizično sm potešena z enim koščkom kruha, (…) Men fizično nič ne manjka, če 

pojem, men je dovolj, da pojem, recimo, ne vem, en krožnik čiste juhe goveje, recimo, 

hmm, pa nič notr, mi je dovolj, js sem sita po temu. Js s tem nimam s fizičnim vidikom 

problema, js mam problem s psihičnim vidikom in vse vse je pač psihološko, vse je sam 

v glavi. In js mam en občutek neke praznine, če je premal, kr recimo, ko grem js kupit 

stvari za večerjo, grem js v trgovino, pa si rečem, »tko Alenka, dans boš pa samo eno 
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sirovo štručko« in pridem do tja in začnem razmišljat, »joj joj, pa men ena ne bo dost, 

joj, pa ne, Alenka, dej, lačna boš, pa pa, raj dve, ma tri«. In potem dejansko, če tri 

kupim, tri požrem, dobesedno, požrem jih zvečer. Velik  more bit, js recimo če bi se samo 

tega uspela odvadit, bi lahko prepolovila, ma kje, na eno tretjino bi lahko svojga 

dnevnega vnosa bi lahko zreducirala. Komot. 

 

Iz zgornjega izseka vidimo, da mora Alenka pojesti veliko, čeprav lakoto poteši že z manj. Tako 

je tudi v spodnjem primeru, ki se nanaša na večerjo, ki jo je Alenka imela dva dni pred 

intervjujem. Takrat je za večerjo pojedla sadje, ki pa ga ne dojema kot jed, primerno za večerjo: 

 

6[11] 

 (…) sm pojedla za večerjo sadje in me je začel vrtat tist, »joj, a tole je bla moja večerja 

al kaj?« (…) In sm začela pač razmišljat, »aha, to sadje je blo moja večerja al kaj, aha, 

okej«. In sm mal živčna začela ratvat ... Ker sadje ni večerja. Ker sadje ni večerja. 

 

S: Kako je pa vseen prišlo do tega, da ste se odločli za sadje? 

 

Glih to je, k js se odločim, da bom pa kej bolj lahkega pojedla zvečer pa tko ... Dobra 

ideja se mi zdi, ampak potem pa začnem razmišljat o tem in me začne neki prov glodat 

notr in pol se mi pa prikrade v bistvu tko, kot da bi bla fizična potreba po, bom temu 

rekla, ogljikovih hidratih, recimo kruh. 

 

S: Rekli ste, tko kot da bi bla fizična potreba, torej, to ni fizična potreba? 

 

Ne znam si razlagat, kako bi lahko bila fizična potreba, zarad tega kr nism lačna, nimam 

potrebe po hrani, fizične, in si ne ne znam razlagat, kako bi to lahko bila fizična potreba 

... 

 

S: Kako pa se čuti potem, tako kot da bi bla fizična potreba? 

 

V bistvu mam kr tak občutek, da mam v želodcu en tak, k da bi bil v želodcu en tak 

občutek, ki me sili k temu, da razmišljam o kruhu in da bi ta kruh mogu bit na jedilniku 

in da je pa tu neki še, k js rabim, da bi zapolnila neko praznino, k jo v bistvu občutim v 

trebuhu, v želodcu, ampak ni. 

 

S: Kako ni? Kako veste, da to ni potreba telesa, da bi rablo kruh? 

 

Kr ponavad je drugačen občutek, ponavad ponavad, mislim, hmm, ... Ne vem. 

 

S: Ponavad, kdaj, ko ste lačni? 

 

Ja, k sem lačna, je čist drgačen občutek, pač, k sem lačna, mi je tist, sem lačna in grem 

jest, ampak, tuki pa nism lačna, sm ornk sita, ampak dobim en tak občutek, da pa neki 

še manjka in v bistvu fizično, če bi mogla to fizično opisat, bi opisala kokr, ja en tak 

občutek v želodcu, k v bistvu ni v želodcu, ampak je tuki [v glavi] in potem preide ... Je 

v glavi in potem preide v želodec in potem se to nekak v bistvu manifestira kokr neka 

fizična potreba, ki to ni, kr čutim, da ni fizična potreba, kr je tko, js recimo, če sem lačna 

in ne grem takoj jest, sem pač lačna, ampak mi ni nč hudga, tuki se mi pa zgodi to, da 

nism lačna in da se men pojavi ta neka v narekovajih potreba po hrani in potem to ne 

gre iz glave ven in js v bistvu če si rečem, »ne ne bom«, js bijem eno hudo hudo bitko 
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sama s sabo pred tistim računalnikom, kjerkol že sem, da js ne bi po tistem posegla. In 

ta bitka je tolk utrujajoča, da enostavno pač, sej se smešno sliši, ampak enostavno potem 

rečem, »okej, dovolj«, in grem iskat. In tut zdej se je to zgodil, sm šla potem iskat kos 

kruha in sem lepo tist ... popapcala. 

 

S: Kaj manjka, kaj je ta občutek, da neki manjka? Kaj manjka? 

 

Hmmm, ne vem, mislim da ne čutim nekega zadovoljstva ob sadju. Ne vem. 

 

S: Sadje vam je sicer dobro? 

 

Ja, odlično (…) občutek je krasen, ampak kr ni dovolj, ni, neki manjka, joj, kaj bi rekla, 

to manjka, mislim, hmm, ne vem, tko tak prazen občutek je, neka neka praznina je. In 

potem pojem tist kos kruha in sm zadovoljna in če bi pojedla pa samo kos kruha bi bla 

pa spet neka praznina, da to pa ni dovolj za večerjo. 

 

Zgoraj vidimo, da je Alenka za večerjo pojedla sadje. Pojavile so se misli, da to ni bila večerja, 

in potreba po ogljikovih hidratih (kruhu). Opisana potreba po kruhu se razlikuje od njene 

sicerjšnje potrebe po hrani, kadar je lačna. V tem primeru je bila povsem sita, celo zelo sita, pa 

vendar je v želodcu čutila nekakšno praznino, kar so spremljale prisilne misli, da mora pojesti 

kruh, kar je nazadnje tudi storila. 

  

Miselni proces prisile opisuje tudi v primeru s čokolado: 

 

5[12] 

(…) sm stopla na tehtnico in sm si rekla, »oo super, dons si pa lahko čokolado kupim«. 

Ja in dejansko sm šla pol kasnej v trgovino in sm si čokolado kupla in sm se cel dan 

veselila na tisto čokolado, ampak je bla pa fora v temu, da če bi pa stopla na tehtnico 

pa dab vidla, da je več, si pa neb kupla (smeh). Ampak, ja, in sm potem dejansko pojedla 

tko tiste štiri tablice, ne, in nisem mogla več, sita sm bla, vse je pekl. In tist gledam TV 

oziroma na računalniku, delala sm neki, tist, »joj, čokolada je, tamle zraven mene je, 

me čaka«. Pol sm pršla čez polovico, tist, »joj, zdej je pa manj kt polovica« in se mi je 

začel to v glavi, hmm, in ja, je v roku ene ure ni blo več. »Ja, kok sm js že pojedla, zdej 

bo pa tko kmal konc.« Ja. Ni tko, da bi karkol druzga, ne, sam kok bo kmal konc užitka, 

k v bistvu sploh ni več užitek, k je matranje. Dobesedno je že matranje, kr sm sita, ne 

paše mi več ne nč, ampak js vem, da je tam in jo morem pojest ... 

 

S: Dejva to mal pogledat, greva to mal raziskat. Veste, da je tam in jo morte pojest, ne 

more bit tam?  

 

Ne more (…) al pa da bi šla v hladilnik al pa, ne ne. Zarad tega ...V bistvu, ne vem, kaj 

se mi takrat dogaja, ampak enostavno ne dovolim, ne morem, da bi tista stvar tam ostala 

na pol pojedena, ker vem, da, med drugim, mi bo pokvarla jutrišnje hujšanje. Tut to sem 

ugotovila, da sem ... Da jst pa morem zdej to pojest, ker to je pa res čist tazadna milka, 

k jo bom kupla v življenju oziroma v parih letih in bom shujšala ... 

 

Zgoraj vidimo, da Alenka čuti prisilo, da poje celo čokolado, če ve, da jo ima. Po nekaj koščkih 

ji čokolada sploh ni več v užitek, predstavlja ji celo mučenje, kljub temu pa jo mora pojesti do 

konca. Kot možno razlago za to ponudi, da ji bo čokolada sicer pokvarila jutrišnje hujšanje (za 

katerega se Alenka vsak dan znova odloči). Tudi naslednji primer prisile je vezan na čokolado: 
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8[13] 

(…) js recimo odprem tisto čokolado, samo eno tablico in pač tisto tablico odlomim, pa 

pojem in v bistvu tut, kako js to jem, jst v tem ne uživam, recimo, da bi js vzela tisto 

čokolado en košček, pa da bi se mi lepo stopil v ustih, ne, js to grrrrr, dejansko res kot 

gosenica pojem tisto čokolado ... in potem je takoj seveda konc tega, ne, in potem je 

treba še eno tablico vzet in pol si pa rečem »ne, zdej bom pa lepo počas« in v bistvu ko 

ugriznem v tisto čokolado, pozabim na to, da je treba počas in v bistvu, ko se js 

spomnem, da je treba počas to čokolado pojest, je že ni več, tistga koščka spet in potem 

si pa rečem, ne, sej zdle mam pa dost, to je blo pa več kot dovolj, in sm ful ponosna tist 

trenutek na sebe, da lahko tisto čokolado mal pustim na strani, sej ne bom več, pol pa 

mine ene par minut, pa se začne v men tist nek glas bom js temu rekla, čeprav ni glas, 

ampak pač neki pride od tukile vzadi iz možganov ... In me začne sekirat tist, »glej, pa 

sej, sej je še«, tko kokr da bi bil dejansko en hudiček »dej, Alenka, sej lahko, sej si še 

lahko privoščiš« in me dejansko to tolk časa sekira, da js pogledam, če kje je kdo, 

vzamem, spet en košček odlomim in potem je kr naenkrat na polovici čokolada in tuki 

se pa pojavi potem že to, da, »joj, zdej mam pa sam še pol čokolade, to je pa ful mal, 

zdej je pa treba šparat«, ampak mi tist hudiček v glav ne pusti šparat (smeh) ... 

 

S: Šparat za kaj, kako šparat?  

 

Šparat tisto čokolado zarad tega, da bo luštn pol še naprej zvečer, recimo (...) Da bo še 

zvečer luštn, da v bistvu takrat, recimo, ne vem, ob desetih, enajstih, ko se js spravim pa 

delat, da bo takrat še fajn in luštn in pač ni, ne ... In me dejansko začne preganjat to, 

no, in pride do te mere, da js ne morem na drugo stvar mislit, recimo da bi js, js se ne 

morem potem skoncentrirat na karkoli tist trenutek delam, ker se mi skos pojavlja tisto, 

»še maš čokolado, Alenka, dej pojej jo do konca«. In potem k jo pa pojem do konca, je 

pa mir. 

 

S: Zakaj je treba pojest, a je še v tem glasu kej »dej, pojej do konca«? Kaj je ...? 

 

Ne vem, ne sme ostat, pa ne vem, zakaj ne bi smel ostat, tko mam občutek kokr da bom 

pa za neki prikrajšana, če jst tiste čokolade ne bom do konca pojedla. Ampak zakaj bom 

js prikrajšana pa ne vem  (...) Prikrajšana bom za neki, ne vem, mogoče za tist en užitek, 

ampak ... oziroma ne! Jst mislim, da morem tist do konca pojest zato, da bom mela mir. 

Ne da bom prikrajšana, prikrajšana bom itak, k bom tisto čokolado pojedla, pa je ne 

bom mela več, ampak da bom js mela mir, zarad tega kr men glava ne da mir, kr vem, 

da mam tisto čokolado tam. In k jo bom pojedla, bom pa mela mir in se mi glava ne bo 

več oglašala in bom js lahko naprej delala in bom zadostila vsem tem svojim potrebam, 

kakršnekol že so in to je to. 

 

Čeprav se v procesu uživanja čokolade Alenki pojavijo tudi misli, da more čokolada ostati še 

za kasneje, je prisila, da čokolado poje do konca, močnejša. Sicer ji misli ne bi dale miru in ne 

bi mogla opraviti stvari, ki jih v tistem trenutku počne. 

 

Iz zgornjih primerov vidimo, da se prisila pojavlja v sklopu njenega časa večerje in pri s tem 

povezani čokoladi, izven teh situacij pa Alenka o njej ne poroča. Zanimivo je, da Alenka ob 

tem prekomernem hranjenju ne le da ne uživa, temveč ji fizično ne ustreza (je povsem sita ali 

pa se je čokolade že prenajedla in ji okus ni več dober). Vseeno pa hrano mora pojesti, da se 

prisilne misli ustavijo in lahko počne kaj drugega.  
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3.1.2.3 Antagonistični občutki  

Kmalu se je pokazalo, da večerja kot vrhunec dneva, ki se je Alenka cel dan veseli, ne prinaša 

le pozitivnih občutkov, pač pa tudi nabor negativnih (od že zgoraj omenjenega 

samoobtoževanja, strahu pred tem, da jo bo pri hranjenju kdo zalotil, strahu pred koncem tega 

obreda).  

Po eni strani se večerje cel dan veseli, pripravi si hrano, ki ji je dobra, in v času večerje tudi 

neizmerno uživa: 

1[14] 

(...) ... Ampak načeloma je tist čas za mene, stresa ni, js jem in je to to. (...) js takrat 

čutim eno blazno zadovoljstvo, zarad tega kr mam mir, kr jem, kr mam tist občutek res 

zadovoljstva, fizičnega in psihičnega, kr odplavam (...) v bistvu, vedno sem pred TV in 

mi misli odplavajo ... 

 

Po drugi strani pa je čas večerje tesno prepleten tudi z neužitkom: 

2[15] 

 (...) trudim se počasi jest, da bi čim dlje trajal in v bistvu, ko gre proti koncu obroka, 

mi po glavi skos, Hmm, v bistvu, mrgolijo »konc je že, konc je že«, pa sem lahko do tuki 

sita, da ne morem več. 

 

S: In kaj, kakšen je ta občutek, konc je že? 

 

Razočaranje pa žalost. Mhm, da »joj, konc je, kok sem tolk hitr pojedla, manjka mi še 

manjka«. Js bi js bi ful še, čeprov fizično ne morem več, recimo ... 

 

S: Prov pridete do meje, fizično? 

 

Fizično do meje pride, da ne morem več jest, da res čutim, res sem sita (...) 

 

Proti koncu obroka se pojavijo negativni občutki, vezani na to, da se obrok približuje koncu. 

Čeprav je Alenka lahko povsem sita, ima močno željo po tem, da bi še jedla. Poleg tega je 

prisoten tudi strah pred tem, da bi jo pri hranjenju kdo zalotil: 

3[16] 

(...) to je tist trenutek, da se js čist odklopim, tiste pol ure, in skos v bistvu z enim ušesom 

pa poslušam, če slučajno bo kdo prišel pa potrkal po vratih, da bom mogla hitr vse skrit, 

da me ja ne bo kdo dobil ... 

 

Neužitek pa je še bolj kot na samo večerjo vezan na čokolado, ki večerji neposredno sledi. 

Izkaže se, da je Alenkin čas večerje nekako razdeljen: sam obrok večerje je čas uživanja (a že 

v tej fazi se pojavlja strah pred koncem in strah pred tem, da jo bo kdo zalotil), čokolade, ki 

temu sledijo in s katerimi Alenka sicer poskuša podaljšati ta užitek, pa prinesejo še več slabih 

občutkov: 

6[17] 

Razdeljen je ta čas. (…) K jst jem večerjo (...) V tistmu ful uživam. (…) ko js jem in 

potem si dam res kakšno Big Bang Theory al pa kej, da mi res ni treba mislit, da mam 

čist za sebe, potem ful uživam in mi je neki najhujšga, če me kdo zmot ... v tem trenutku.  

Potem k pa js to pojem, tiste uživancije je konc in zdej pa jst mam pa še tisto pikco na i, 

k je pa čokolada. Tuki se pa v bistvu, hmm, tuki pa potem v bistvu stremim še k nekemu 
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res nekemu vrhuncu, ki pa v bistvu ga nikol ne dosežem, zarad tega kr nikol tista 

čokolada ne izpolni tistih nekih pričakovanj, k jih mam jst, v smislu da bo ful dobr, da 

bo dobr okus, v končni fazi, da bom še potegnla to uživancijo naprej, v bistvu jo pa ne, 

ker mi je mučno, ker potem pa, v tej drugi polovici se pa ful enih stvari zgrne name. V 

smislu, hmm, »joj, prasica, že spet ješ to čokolado«, potem, »joj, me bo kdo vidu s 

čokolado, joj, katastrofa«, hmm, in potem, »joj, že spet morem celo čokolado pojest«, 

dobesedno moram. (...) In in v bistvu tist užitek, se tist užitek ful pokvar. (…) 

 

Alenka je opazila, da se v fazi konzumiranja čokolade pojavljajo prisila, misli o tem, da jo bo 

kdo zalotil, in samoobtoževanje. Vse to vpliva na to, da se užitek zmanjša. Misli 

samoobtoževanja so vidne tudi v spodnjem izseku, ki se nanaša na Alenkino opazovanje misli 

pri uživanju čokolade v tednu pred intervjujem: 

5[18] 

(...) V glavnem, pri večerji nism nism do te mere, morem priznat, bla pozorna, ampak 

sem pa ta teden samo enkrat kupla čokolado in sm bla ful pozorna na to in sm si rekla 

»Alenka, pa zakaj zakaj zdej tolk hitiš«, sm si ful enih vprašanj postavljala, in dejansko 

prov prešvigale so me misli, »prasica debela, poglej kako se nažiraš, dej dej že požri to, 

pa bo mir«. Dobesedno s temi besedami mi je to v glavi odzvanjal. (...) In mi je to blo 

tko tist, wow, mislim ... 

 

Antagonizem je torej izrazitejši v delu večerje, ki je vezan na čokolade. Neprijetni občutki se 

povezujejo hitrostjo pri hranjenju, kar obravnava naslednja podtema. 

 

3.1.2.4 Hitrost  

Izrazit vidik Alenkinega hranjenja je tudi hitrost. Jé hitro, kar je lahko del užitka: 

 

11[19] 

Pa hitr jem, ampak js sm tko navajena, men je tko fajn in če v bistvu js tega nimam, da 

hitr jem, me to ob živce spravlja, totalno me ob živce spravlja. Ni več užitka tapravga, 

ne, zarad tega ker mam občutek, da se matram, da delam neki proti seb. (...) In to recimo 

tut, če skupi jemo, js k mam skupna kosila s starši js ful pazim, kako jem, da počas, to 

moja mami sigurno bo rekla na začetku, »lepo počas, glej, kok je dobr«, recimo (...) In 

k so drugi zraven js jem počas, pa ni tist gušt. 

 

Hitrost je prisotna tudi ob konzumaciji čokolade: 

 

2[20] 

(…) js recimo odprem tisto čokolado, samo eno tablico in pač tisto tablico odlomim, pa 

pojem in v bistvu tut, kako js to jem, jst v tem ne uživam, recimo, da bi js vzela tisto 

čokolado en košček, pa da bi se mi lepo stopil v ustih, ne, js to grrrrr, dejansko res kot 

gosenica pojem tisto čokolado ... in potem je takoj seveda konc tega, ne, in potem je 

treba še eno tablico vzet in pol si pa rečem »ne, zdej bom pa lepo počas« in v bistvu ko 

ugriznem v tisto čokolado, pozabim na to, da je treba počas in v bistvu, ko se js 

spomnem, da je treba počas to čokolado pojest, je že ni več, tistga koščka spet (...) 

 

Pri uživanju čokolade Alenka ni povsem zavestna; tablice jé eno za drugo, brez da bi se vmes 

lahko ustavila. Vendar pa ima pri čokoladi hitrost drugačno vlogo, kot to kaže izsek 11[19], in 

sicer je Alenka z opazovanjem ugotovila, da je hitrost povezana z željo, da bi bilo procesa 

hranjenja čim prej konec: 
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3[21] 

S: Še ena stvar glede čokolade me zanima, tist k ste rekl, »vzamem prvo reberce, pa si 

rečem počasi ga bom pojedla, da bo dalj časa trajalo« ... in ne morete? 

 

Pozabim. (…) dejansko pozabim, dejansko, k js ugriznem v tisto čokolado sm tolk tist 

no, zdej je pa treba to pojest, v bistvu, da  pozabim na to, da bi lahko v tem uživala. (...) 

men to v končni fazi po eni strani, ja, predstavla en užitek, en trenutek k mam za sebe 

pa tko, po drugi strani pa predstavlja neko mučenje, zarad tega kr vem, da to ne bi smela 

nardit, vem, da to ni dobro zame, vem da me bo spet vse pekl, da bom mela refluks, da 

se ne bom dobr počutla, da bom mela spet pouhn trebuh, želodec in se ne bom fizično 

dobr počutla (...) in v bistvu hitim čez ta proces, v bistvu kljub temu da si js želim, da mi 

je to res en tak čas za mene, js hitim čez ta proces, da ga bo čim prej konc. (...) 

 

S: Zanima me, kaj vse je prisotno v tem trenutku. 

 

V tem trenutku je prisotno zadovoljstvo, veselje, mir, nek notranji mir ... Ampak po drugi 

strani pa neko razburjenje in neko spet samozaničevanje, že spet si to nardila. V istem 

trenutku (...) 

 

S: Torej, hkrati je nek mir in nek čas za ... 

 

Ja, za mene. Ja in in za nek res užitek, ampak po drugi strani, po drugi strani je pa je 

pa dobesedno neko mučenje in želim čim prej to opravt, ker je neki kar morem opravt. 

(...) V bistvu je neki, kar morem opravt. (...) Kr zarad tega kr če tega ne bi opravla, 

potem bi mi spet, hmm, bi mi v glavi, skos bi sam o tem razmišljala in in in in ... Mam 

potem tist pa spet nek notranji konflikt. In v bistvu je skos to prisotno. (…) Dejansko je 

boljš opravt, zarad tega kr js to pač opravim, tiste pol ure, petnajst minut, kokrkol pač, 

pet minut, je dovolj za mene za tisto tavlko čokolado, ni problema. In js to opravim in 

potem mam mir, js ne, in potem men da glava mir, js o temu ne razmišlam več. In mam 

čas za druge stvari, za karkol pač že mam. 

 

Iz zgornjega izseka je zopet vidna dvojnost občutkov: po eni strani ji ta proces predstavlja 

užitek, po drugi pa trpljenje. Vidimo pa tudi vlogo, ki jo ima pri tem hitrost.  

 

V nadaljevanju je hitrost konzumiranja čokolade podrobneje opazovala. Pri tem je opazila, da 

je razlogov, zaradi katerih želi, da se ta proces čim hitreje konča, več. Vsem pa je skupno, da ji 

vzbujajo neprijetne občutke: 

5[22] 

Ja, v bistvu sm prišla do ene zlo zlo tko presenetljive zadeve, k sm zlo razmišljala o 

tistmu paradoksu, da hočem uživat pa lepo trenutek za sebe, pa čim prej ... Čim prej 

končat, ne. In v bistvu sm nekak pršla do ugotovitve, da hočem čim prej končat zarad 

parih stvari. Zarad tega, ker me je vedno strah, da me bo kdo ujel. Kr je to en velik 

prekršek. Druga stvar, hmm, da v bistvu, mi ni dobr, mi ni dobr, kr ne uživam zarad tiste 

čokolade same. Tretji je pa, v tistmu trenutku, ko se nažiram, ful ne maram sama sebe. 

(…) Najbolj me je pa presenetl to, da sem ugotovila, da samo sebe v tistmu trenutku ful 

ne maram. In da nočem bit to, ampak si nekak ne znam pomagat, tko, res, to me pa 

najbolj. (...) Tko, hmm, nikol nisem bla taka, tist, dejmo čim več pa  grebst pa se nažirat 

pa v bistvu mi je to en tak, hmm, tko en tak grozno negativn del sebe, v bistvu to da se 

ne znam met pod kontrolo, (...) k v končni fazi vem, da mi ne bo dobr, pa vem da bom 

hotla čim prej končat, ampak se ne znam v bistvu spravt pod kontrolo do te mere, da bi 
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si rekla »Alenka, ne, dons pa ne« (...) in v bistvu sm ful huda na sebe v tistem trenutku 

in sem nekak, se mi zdi kokr da bi se mi ful mudilo it čez to, zarad tega da ne bom več 

huda sama nase, da se ne bom pač spet počutla bad, no.  

 

Proces uživanja čokolade spremlja nabor negativnih občutkov: od strahu, da jo bo pri tem kdo 

zalotil, do neprijetnega fizičnega občutka, saj ji čokolada sama po sebi sploh ni dobra, in 

samoobtoževanja zaradi tega vedenja. Slednje je Alenko najbolj presenetilo. 

 

Zdi se, da je hitrost pri hranjenju pri Alenki v okviru obrokov del užitka, medtem ko hitrost v 

okviru konzumiranja čokolade služi temu, da se proces, ki ji vzbuja veliko negativnih občutkov, 

čim prej konča. 
 

*** 

Na koncu intervjujev pa je Alenka poročala, da je izgubila potrebo po čokoladi, ta se ji je celo 

uprla: 

1[23] 

V bistvu ... ne vem, kaj se je zgodil, enostavno mam občutek, da sm pršla, mislim, vem, da 

mi je čez glavo šinl, »to pa js nočem bit«. Kr se mi zdi, da sm zdej tolk govorila o temu in 

sm tolk enih stvari nekak spoznala o seb in o tej zadevi, ki se ji reče ta čokolada in ta hrana, 

da enostavno pač nočem to bit (...) k sm tolk razmišlala o temu in sm kr naenkrat dobila 

občutek, da se pa silim s to čokolado. In zakaj se js tolk s čokolado silim, če mi ne paše in 

ne, ne bom je. In sm v štacuni mirno odkorakala mim čokolade, čeprav sm vedla, da bom 

zvečer mela tist občutek, ampak ga pol ni blo, ne. Enostavno pač ni blo in sm potem rekla, 

»joj, zdej mam pa js še en intervju, kako bom, joj, čokola pa to«, ampak sem si rekla, 

»Alenka, lej, ne, če ti ne paše, je ne boš« in hmm, včeri sm dobila tist občutek, da bi mal 

čokolade, ampak mi je bla tolk navgravžna, da nism mogla pojest … 

 

 

3.2 Neva – hrana 

Pri Nevi so se pojavile naslednje nadredne teme: Pomirjanje, Užitek pri hranjenju, Dinamika 

hranjenja in Odnos do hrane. Prvi dve temi obravnavata dva vidika posega po hrani, ki sta 

najpomembnejša v Nevini izkušnji zasvojenosti. Dinamika hranjenja se nanaša na podrobnejši 

opis Nevinega posega po hrani z namenom pomirjanja, Odnos do hrane pa obravnava Nevino 

nesprejamanje lastne zasvojenosti. 

 

3.2.1 Pomirjanje 

Vloga hrane, ki je iz intervjujev z Nevo najprej izstopila, je pomirjanje. Neva ob skorajda 

vsakem vznemirjenju ali bolečini poseže po hrani (če je v takšnem trenutku to možno). Kot to 

opiše sama: 

1[1] 

 (...) Praktično vsako vznemirjenje, hm, dobim potrebo, da bi ga potlačla s hrano. Ni 

nujno, ne, odvisno, kje se dogaja, kako, o čem, ampak če je na razpolago, če sem doma 

... ja ... praktično vsako vznemirjenje. S tem da če pa gre za neko psihično bolečino, je 

pa potreba še tolko, hmm, močnejša. In, hmmm, potem tudi pomaga hrana. Itak pomaga, 



46 

 

da potlačiš vznemirjenje (...) se pravi, otopi, ne (...) tisti vrh, ki najbolj ... hm, nekako 

odreže, ne. 

 

S: Praviš, vsako vznemirjenje?  

No, mmm, če sem v akciji, ne ... Če ga ne spravim v akcijo. Al pa če mam ovire, da bi 

ga spravla v akcijo, recimo da bi, ne vem, mam neki za nardit, ne, in hkrati mam recimo 

dvom al bom znala al se mi da in potem vznemirjenje nekje narašča, mogoče imam celo 

deadline, ne, al kej takega. In postane tako že ovira, da bi se sploh lotila pravzaprav. In 

potem hrana, hmm, pomaga, v bistvu, ja ja, mal pomaga. 

S: Pa je to z vidika tega, da potem narediš to stvar, ki jo imaš za nardit? 

Zelo odvisno, ne, hmm ... lahko pa lih zarad tega ne nardim, ne. Je vznemirjenje tolk 

zmanjšan, ne, da se mi sploh ne zdi več tko nujno, ne, »dobro, sej je šele pojutrišnjem«, 

ne (smeh). 

Zgoraj vidimo, da je vznemirjenje, ki ga pomirja s hrano, lahko vezano na stvari, ki zahtevajo 

njeno aktivnost in pri katerih ima težave, da se aktivira. Hrana pomaga otopeti to vznemirjenje, 

posledica česar je včasih tudi to, da se delo ne opravi.  

Ob vznemirjenju po hrani pogosto poseže avtomatično, brez zavedanja. A tudi kadar je 

zavedanje o dogajanju ohranjeno, posega po hrani ne more ustaviti: 

3[2] 

Hmm, ko mi neki ne gre v redu, ne, sej itak nikol ne gre nič v redu, že pomislim, kaj bi, 

včasih grem avtomatično, da niti vem ne, se pa že vidim, da si neki jemljem. Ampak 

večinokrat vem, da me neki daje in da bom vzela in ni volje nehat, se ustavt, ne. Ni volje 

in ta, kako bi se reklo po slovensko temu, ta ni gon, ampak (...) Js si predstavlam, js nism 

nikol kadila, ma si predstavlam, da tisti, ki kadijo, da jih tudi vleče neki, da morejo še 

enga. 

 

S: In kaj, to se pojavi neka konkretna predstava po neki določeni hrani ali ...? 

Hmm, različno, lahko kar po določeni, to je verjetno kej fizično, če kej manjka al kej 

tazga. Lahko pa ne, lahko pa po hrani in potem jst, če je zlo psihično, če nism čist nič 

lačna, potem celo mi niti ne gre zares. Razmišlam al bi to, pa ne gre, al bi to, ne, to mi 

pa ne gre. In potem se odločim za tisto, kar mi še najbolj gre, ampak v bistvu je jasno, 

da ... Da ne rabim hrane, ja, že vem, da ne rabim hrane. 

S: Ampak čutiš, da moraš? 

Ja, prisila, da bo to, nekej žene, da bom to pomirila. Da se bo to ustavlo, ne (...) 

Kot kaže izsek, Neva sama prepozna, da v primeru, ki ga opisuje zgoraj, ne potrebuje hrane 

same po sebi in tudi nima želje po specifični hrani, pač pa išče hrano, ki bi ji v tistem trenutku 

še najbolj ustrezala in jo pomirila.  

Vznemirjenje, ki mu sledi poseg po hrani, se pri Nevi pojavlja vsakodnevno; zelo pogosto se to 

zgodi pred začetkom določenega dela. Hrana tukaj ne opravlja svoje sicerjšnje funkcije (da 

nasiti), saj Neva v teh primerih navadno ni lačna. Hrana jo umiri in s tem omogoči, da delo 

bodisi začne opravljati bodisi ga začasno opusti. 
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3.2.2 Užitek pri hranjenju 

Hrana pri Nevi največkrat služi kot pomiritev vznemirjenja, del njene zasvojenosti pa je vezan 

tudi na užitek ob hrani: 

2[3] 

 (…) sva jedla skupaj. Mož se je ustavu na eni točki, js sm pa kr še jedla, hmm, in razlog 

je, občutek je, če dobro pomislim, kot da, kr mi je bla hrana všeč, hmm, in kot da si 

hočem nardit neki zase, kot da se hočem pocrtat, kot da bo nekej zame, no, ne vem, kako 

bi to točno povedala, zvečer, ne, že utrujena, že tko in da bi blo lepo, no. Tko kot greš v 

kino, ne vem, ne vem, neki. 

 

Kot vidimo zgoraj, je za Nevo hrana lahko tudi neke vrste nagrada. Tudi v spodnjem izseku, v 

katerem opisuje včerajšnji dogodek, se kaže, da Neva ni posegla po hrani zaradi vznemirjenja, 

pač pa je skuhala nekaj, kar ji je dobro in potem jedla iz užitka: 

 

5[4] 

 (…) recimo, k sm si včiri skuhala to, kar mi je všeč, ne, to je ena jed, ki je zdrava. ampak 

pomojem redi vseeno, vsaj mene vse redi, in me spominja na mladost in mi je bla vedno 

všeč in je taka zelo zelo preprosta (…) ampak js, k sm si skuhala to, sem pojedla preveč. 

Se pravi en del tistega, kar žene, je, okus, se pravi, če se veselim hrane, da mi bo dobra, 

jo bom pojedla več. 

 

S: Kot sam želja po podaljševanju tega okusa? 

 

Podaljševanju tega. (…) In občutka celotnega, ne, k to je povezano z pač nečem, kar je 

blo meni všeč od zmeri, se pravi bolj verjetno, da se bom nažrla neke hrane, ki me 

spominja na neki, kar me tolaži, recimo. (…) Hmm, ja to, se pravi neka obljuba nečesa 

prijetnega, v smislu hranjenja, tega procesa hranjenja ... 

 

3.2.2.1 Jesti z drugimi 

Poseben vidik užitka ob hrani za Nevo predstavlja hranjenje v družbi. V takšnih situacijah se 

tudi občutki slabe vesti, ki sicer spremljajo njen vsakršen poseg po hrani, zmanjšajo: 

 

2[5] 

S tem da predvsem v družbi, no, pa če kdo drug skuha, se mi je pa, je pa eni drugi 

moram, ne, če si kdo je tko potrudu, pokaže da ti je prov in tko, ne, si več dovolim uživat, 

ne. (…) Bolj počasi tut jest in in tko, ne. Imam kot en alibi, da lahko, ne, ne vem. 

 

 1[6]  

 (…) to ni vezano sam na moža, ne, js uživam jest s svojimi otroki (…) če je kakšna 

večerja, da smo kam povabljeni, je meni všeč, da sem z ljudmi in jem, meni ni to slabo, 

meni je to fajn. (...) neki ljubečega je v tem, no, neka pozornost, neki, in potem dobim 

mal tega, če recimo jem z možem zvečer, ne. (…) Hmm, to mi je zdej pršlo. Ja, da se 

lahko zanesem, da je zdej tut drugemu fajn, ker jé ... Ja, drugače ne vem kako mu je, ne. 

(smeh) To mi je zdej tko čist ... Prva stvar, ki mi je pršla, ne. Mmm, se pravi, ko sm 

pomislila na moža, ne, zdej jé, ne, gotovo mu je dobro, ne, itak je lačen in to in pravi da 

mu je dobro, se pravi zdej sva dva, ki nama je oz. sem z nekom, ki mi ni treba skrbet, 

kako mu je, ne (…) 

 

S: Okej, ja, kaj pa tebi? 
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Ja, to slabo vest umakne, ne popolnoma, to je zmeri tu ... Ampak mal umaknem v smislu, 

hmm, kot da delam zdej neki za skupno stvar (smeh). (…) recimo, da povabiš nekoga, 

vsi jejo, hvaljo, eden pa ne jé, ne, mislim, je dobro, da delamo vsi za skupno stvar nečesa 

skupaj (smeh) in da je družba in da vsi, hmm, da vsi (…) to je nek prijeten, hmm, čas, 

bit z drugim, ko ni tako nevaren v smislu tega, da si bom js očitala, da nism sprejemljiva, 

ne, ampak da je znano, je neki preverjenga, no, ja tako (smeh). 

 

Z drugimi uživa jesti, to zanjo prestavlja neko prijetno vznemirjenje. Slaba vest se sicer tudi v 

teh primerih ne umakne povsem. 

 
 

3.2.2.2 Ni sitosti 

Neva ima težave s čutenjem sitosti; sploh pri dobri hrani se želja po hranjenju ne ustavi, kar 

vodi v prekomerno konzumacijo, kot kaže spodnji primer:  

 

1[7] 

 (…) sva jedla skupaj. Mož se je ustavu na eni točki, js sm pa kr še jedla, hmm, in razlog 

je, občutek je, če dobro pomislim, kot da, kr mi je bla hrana všeč, hmm, in kot da si 

hočem nardit neki zase, kot da se hočem pocrtat, kot da bo nekej zame, no, ne vem, kako 

bi to točno povedala, zvečer, ne, že utrujena, že tko in da bi blo lepo, no. Tko kot greš v 

kino, ne vem, ne vem, neki. 

 

S: Če ostaneva še malo pri tem, a si začutla, kdaj bi se blo fiziološko dobro ustavit, kdaj 

je bla neka točka sitosti? 

 

Ne. Ne, to sm izgubila, ne, hmm, ne čisto, ne popolnoma, odvisno od situacije in od 

hrane, ampak pr dobri hrani, ki je meni zelo dobra, hmm, nimam občutka, zdej je pa 

dovolj, hmm, dobim določene signale, zdej bi blo pa dobro nehat, ampak ni da bi pa telo 

reklo, ampak so bolj, ne vem, razumski. 

 

S: No, kakšni so ti signali recimo? 

 

Aha, kakšni so ti signali ... Zmanjša se užitek. Ni več istega zanosa, ne, ko je, malo manj 

je dobro, tudi se lahko upočasnim že, hmm, to je, to sta dva taka signala, potem mogoče 

me lahko že začne kej tiščat. Tko da ni, hmm, ampak neka želja, da bi še jedla, pa ne 

neha. To je tisto, kar pravim, da sm zgubila, da bi želja, da bi jedla, ko bi bla sita, 

nehala. To pa ne, ne. Če je dobra hrana in če ni taka da te prov ooooo al pa če je taka 

hrana, da te ustavi, ne, ker ne moreš, ker je premastna, ne vem, preveč beljakovinska 

kokr kaj in da te ustavi, sem se pač prisiljena ustavit, ampak ta občutek, da bi še jedla, 

ker je dobro, se pa ne neha, ne, to je to ... 

 

S: Kar je dobro, je okus? 

 

Ja, ni mi vse dobro, ampak če pridem do točke, da mi je neki res dobro, in tut mi ni 

vedno vse dobro, ne, ampak, recimo določene jedi, ki ne vem, ki so mi zelo zelo všeč in 

da so ravno prav narejene in da je še potem bom js težko, zgubila ta občutek da bi jedla 

še, js bi jedla še. 
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S: Ampak jest še, pomeni znova in znova okušat to, kar je dobro? 

 

Ja ja. Tako, okušat, ja. 

 

Neva opazi, kdaj se užitek ob hranjenju zmanjša, a kljub temu ima še vedno željo po hranjenju 

oz. okušanju tega, kar je dobro. Poleg tega pa je pri nadaljevanju hranjenja ne ustavi niti občutek 

sitosti: 

2[8] 

S: A si prišla kdaj do točke, ko pa res prov nisi mogla več dat grižljaja v usta? 

 

Ja, recimo, strašno rada mam češnje, ne, in potem češnje pa ti nardijo, da na neki točki 

pa ne moreš več. (…) in potem mal počakam, ampak če so češnje zraven, bom js spet 

jedla češnje, takoj ko bo uno, tisto prov k prov res ne moreš več, ko bo minilo, bom spet 

jedla, tko da jih morem umaknt, ne, al pa recimo se najem češenj in še zmerom lahk kej 

druzga pojem, kar ni češnja, ne, al pa sm, čisto nič mi ne manjka, čisto sita, ampak če 

recimo bo nekdo prinesu za darilo eno tortico, k jo bo še sam speku, pa sem res sita, js 

bom lahk tisto še zmeri pojedla, ne, mislim, ni, po drugi strani bi bla še bolj debela kot 

sem, če bi to šlo, tko kot razlagam. Nek regulator mam, ne vem kakšen, ne, da vendarle 

ne pojem enormne količine (smeh).  

 

S: Dejva še to mal pogledat, kakšen regulator ... 

 

(...) se mi zdi, da ravno to, v kaj sm se ujela in sm se zafrknla s tem, je pa hkrati moj 

regulator, ne, se pravi to, da se vedno slabo počutim, ko jem, ne, slabo, sej uživam, ne, 

ampak to me hkrati pa res drži nazaj. Se pravi, pa vendarle ne bom pa kr naprej jedla 

za vsako vznemirjenje, zdržim dolgo časa brez hrane, kar je itak slabo, ne bom vsake 

packarije se lotila ob vsakem času, ne (...) Tko da ja, nekej deluje, neka ragulacija je. 

 

Neva sitosti navadno ne čuti oz. je želja po nadaljevanju hranjenja močnejša od sitosti. Porušena 

fiziološka regulacija pride do izraza še posebej, če ji je hrana res dobra. Težo ohranja s tem, da 

že vnaprej pazi, kaj kupi, do določene mere pa jo zadržujejo tudi neprijetni občutki ob hranjenju. 

 

3.2.3 Dinamika hranjenja  

Do sedaj smo videli, da Nevino zasvojenost s hrano sestavljata dva dela. Prvi del je poseg po 

hrani zaradi poskusa pomiritve vznemirjenja (takrat hrana sama po sebi ni pomembna in 

uživanje v okusu ni v ospredju), drugi del pa je vezan na užitek ob hrani, ki jo vodi v 

prekomerno hranjenje. 

V okviru intervjujev smo z Nevo raziskovali, kako izgleda njen poseg po hrani v okviru 

uravnavanja vznemirjenosti in to obravnava pričujoča tema. Ta je zaradi preglednosti razdeljena 

na dve podtemi: Impulz po hrani se nanaša na avtomatski poseg po hrani, Hitro hranjenje pa 

prikazuje pomen hitrosti pri hranjenju. 

3.2.3.1 Impulz po hrani 

Neva poseg po hrani ob vznemirjenju opiše kot avtomatično prisilo, ki se ji ne more upreti: 

1[9] 

Hmm, ko mi neki ne gre v redu, ne, sej itak nikol ne gre nič v redu, že pomislim, kaj bi, 

včasih grem avtomatično, da niti vem ne, se pa že vidim, da si neki jemljem. Ampak 

večinokrat vem, da me neki daje in da bom vzela in ni volje nehat, se ustavt, ne. Ni volje 
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in ta, kako bi se reklo po slovensko temu, ta ni gon, ampak (...) Js si predstavlam, js nism 

nikol kadila, ma si predstavlam, da tisti, ki kadijo, da jih tudi vleče neki, da morejo še 

enga. 

 

S: In kaj, to se pojavi neka konkretna predstava po neki določeni hrani ali ...? 

Hmm, različno, lahko kar po določeni, to je verjetno kej fizično, če kej manjka al kej 

tazga. Lahko pa ne, lahko pa po hrani in potem jst, če je zlo psihično, če nism čist nič 

lačna, potem celo mi niti ne gre zares. Razmišlam al bi to, pa ne gre, al bi to, ne, to mi 

pa ne gre. In potem se odločim za tisto, kar mi še najbolj gre, ampak v bistvu je jasno, 

da ... Da ne rabim hrane, ja, že vem, da ne rabim hrane. 

S: Ampak čutiš, da moraš? 

Ja, prisila, da bo to, nekej žene, da bom to pomirila. Da se bo to ustavlo, ne (...) 

Poseg po hrani je v teh primerih namenjen pomiritvi; pojavi se želja po hrani, ki bo nelagodje 

nekako odstranila, vendar ta želja ni vezana na specifično hrano. Podobno je tudi spodaj: 

 

3[10] 

S: Se spomneš ene situacije, ko morš neki začet delat in kako pride ta misel al pa ta 

občutek, zdej je pa treba neki pojest? 

 

Hmm, pred začetkom dela je ... ta strah, vznemirjenje, hmm, tesnoba,  ki ma več točk, 

ena je, da bo zdej napor ... V bistvu se bojim napora. Hmm, ja, js se bojim napora in to 

si očitam, kot da sm reva, šibka, lena (...) To je napor, to je problem in potem da ne 

bom, hmm, kos, ampak to ni tko racionalno, ne, zdej lahko to razlagam, ne, je to notr, 

ampak takrat ne čutim tega, da ne bom kos, ne. Je samo pač tesnoba. 

 

S: Če gledaš nazaj, pa vidiš, da je nekje je to notr? 

 

Ja, nekje je to, da nism sposobna, da ne bom kos in da bo to zdej trajalo nekaj časa in 

js bom v tem naporu in v tej tesnobi raj ne začet, ne, mislim, hmm, in potem niti ni, da 

pomislim, da bi jedla, ampak enostavno je to še kr avtomatično, da bi to nelagodje, 

hmm, za tesnobo pač, da grem neki pojest, ne, zej a je to misel? Ne vem, če je to misel, 

najbrž je. Najbrž je, ampak ... 

 

S: Kaj se pojavi, sam neka slika neke hrane al se pojavi neka želja po neki ...? 

 

Želja. Želja po hrani, redkokdaj po določeni. Js ko, celo tko je, da ko ugotovim, kaj bi 

jedla, sm prov srečna, ne, ko ugotovim, kaj me bo potolažlo, ne, hmm, pol prov z 

veseljem grem tisto pojest, hmm, zoprno je, ko mam to, hmm, to tesnobo, hmm, mam 

željo, da bi jo potolažla s hrano, ampak ne vem pa, s ktero hrano bi, ker itak ne rabm 

ne, hrane, ne, in, mmm, pol je aaaaaaaa, ne ... 

 

S: Ja, a bi se dalo opisat to željo po hrani brez predstave o neki konkretni hrani, torej, ni 

želja po jagodah ni želja po ... 

 

Ne, šele izluščim želje po jagodah. (…) ni ni ulovljivo prav zelo, enostavno, ne, hmm, 

mogoče je misel povezava ... Hmm, mogoče je misel, ne vem. Hmm, kr je mogoče, je tko, 

ampak nism prepričana, se pravi, nelagodje, tesnoba, vznemirjenost, karkoli, nelagodje, 

kako ga bomo rešli, kaj je na razpolago ... Js sm navajena hrano, se pravi to. Ni pa to, 
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kot sem že povedala, edini moj način, da se bom znebila nelagodja, ne (...) 

 

Impulz po hrani opisuje kot nenadzorovano prisilo, pri čemer jo vodi želja po umiritvi 

vznemirjenja, sam proces hranjenja pa ji pomaga, da ne misli na tesnobo: 

 

5[11] 

Ni moram, moram je na drugem nivoju. Moram je ustavi se, ne jest tolko, ne jest tega, 

hmm, naredi si načrt, premisli, ali je zdej ta čas za jest al ne, naredi za cel teden načrt, 

začni živet lepo, ne, hmm, tko ko je prov in zdravo. To moram. To moram, medtem kot 

to je pa, mmm, neke vrste hočem, no. Al pa neke vrste ni druge, ne vem, kako bi rekla, 

ni druge. 

 

4[12] 

(...) je že skok, je že preskok, je želja po umiritvi tega. Je že preskok v tisto stanje, v 

katerem bom, ko bom že pojedla. Niti ne samo hranjenje ... Ni želje po tem, da bom js 

žvečla to ... Ampak je želja po tem, da tega več ne bo. 

 

S: In sam ta avtomatična povezava na hrano to nardi? 

 

Hrana to nardi, hmm, in tisto stanje iščem, končno, ne vmes. (…) s tem da če je pa hrana 

dobra, če pa je neki dobrega, tudi uživam in potem to lahko zamegli, ne, hmm, in 

pripomore k temu, da se boljše počutim, ne, gotovo se boljše počutim, če pojem jagode, 

ki sem si jih želela, kot če pojem kos sira, ki si ga nism želela, ne, se boljš počutim pol 

po jagodah. Lahko se pa tut recimo, ravno po jagodah, ki niso tako, hmm, ne otopijo 

telesa tko, ampak pustijo neko lakoto na koncu, ne, lahko grem še na neki, ne. (smeh) 

Ja, se pravi tisti užitek jest jagode ni, mmm, prnesu rezultata, ne. Oz. tako, tisti užitek 

jest jagode je samo preložu to tesnobo na poznejši čas, ni je pa, hmm, otopil, se pravi 

morem pojest še neki (…) potem je to, ja zdej vidim, pol je to, hmm, razreševanje te 

tesnobe razdeljeno na dva dela; en del je samo hranjenje, se pravi ta čas, ko se bom 

hranla, ne bom misnla na tesnobo ... Ker jem, ker okušam, ker neki delam, ja. In potem 

drugi del je pa to, da bom v drugačnem stanju, kot sm bla takrat, ker bo hrana mela 

svoje učinke, ne, tko da, ja tudi ta vmesni del, ampak ima isto vlogo, da bo to, ne pa da 

bom js okušala al pa se mela fajn (...) 

 

Razvidno je, da hrana in njeno okušanje pri pomirjanju vznemirjenosti nista v ospredju, saj želi 

Neva doseči končno pomiritev stanja, ki sledi konzumaciji. Ima pa tudi sam proces hranjenja 

določeno vlogo, in sicer preusmeri njeno pozornost stran od občutkov tesnobe, saj je zaposlena 

s hranjenjem. 

 

3.2.3.2 Hitro hranjenje 

Ko je Neva opazovala poseg po hrani iz vznemirjenja, je prepoznala, da ima pri tem pomembno 

vlogo tudi hitrost hranjenja: 

3[13] 

(...) ko sm pa doma začela jest, to sovražim, sem pa jedla strašno hitro in to sem 

ugotovila še večkrat pol v tednu, tko kot da se bojim, da me bo kdo ustavu. Ena 

pregajavica je bla. 

 

S: Ustavu pri jedi, pri hrani? 
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Pri jedi, ja. Da me bo nekdo ustavu, se pravi sem jedla v enem takem stanju ne prov, 

hmm, zavestno, ne vem, kako nej to povem, težko. Kot da če bi vedla, če bi si dovolila 

vedet, kaj delam, bi se morala ustavit, js se pa nočem in gremo gremo gremo, strašno 

hitro sem jedla. Hmm in potem ugotovila, da se mi to večkrat lahko zgodi, da lahko tisto 

t.i. svoje kosilo pojem tako, nevedno, ne, hmm, se res trudim tudi usest, ampak neka 

preganjavica je, kadar jem, da bi mogla hitro, da bi čim prej ... Nek sram, da ... Hkrati 

se veča, kr hitro jem, ne, če bi me kdo vidu, kako zdej jem stoje pa hitro. Že samo dejanje 

veča ta sram in enostavno, da čim prej to, da gre mimo no, na nek način. (…) Mam to 

potrebo to pojest in zdej ne se ustavljat, prosim. Tko. In če bom js bolj zavestna, se bom 

morala ustavit, sej ja človek ne more tko jest (…) Ampak da jih prehitim, se moram mal, 

mal nardit manj zavestno, kot da bi v enem takem stanju jedla, ne, zavestnost je 

odmaknjena, ne, tko mal, ne. 

 

Neva je poročala, da je opazila, da jé izjemno hitro, pri čemer stanje hranjenja opisuje kot 

podobno transu; gre ta stanje, v katerem je zasvestnost malce zmanjšana. To ji omogoča, da 

ubeži občutkom sramu in drugim samoočitkom, kot kaže tudi spodnji izsek: 

 

8[14] 

(...) »dej ustav se«, ne, sem si rekla, ne, »pa prežveči večkrat pa okušaj pa navsezadnje 

je to tisto, kar ti je všeč«. Ampak ne, hmm, ni, ko sm se ustavla, ni blo več, ni melo več 

svoje funkcije. In je blo dokaj brezveze, da zdej jem, mislim, se pravi ta hitrost spada 

zraven, ne, spada zraven to. S tem da ne jem vedno tko hitro in to je takrat si očitam, 

mislim sej, mogoče pa je celo to, da ko ne jem tko hitro in si očitam, ne ... 

 

S: In si očitaš kaj takrat, ko ne ješ hitro? 

 

Itak stalno si očitam, da jem. In se pravi, ko jem hitro, ni časa, da bi si očitala, to je pa 

res. (…) To je mogoče funkcija te hitrosti, da si ne očitam, ne (…) In potem že, ker ta 

očitek tko pokvari, to okušanje, hmm, se zdi, kot da je celo boljš, da hitim (...) 

 

6[15] 

S: Kaj pa z vidika užitka, a je tudi boljše hitr jest? 

 

Ja in ne. Hmm, ne zato, ker ne čutim dovolj okusa (...) In ne tudi zato ker premalo časa 

traja, ker hitim, ne, lahko bi uživala dlje. Ja ja, se pravi, je manjši užitek, ampak po 

drugi strani je pa meni tolk naporno zarad te slabe vesti, da sploh jem, tolk naporno 

počasi jest, ne, ... Ker bi bla pa soočena z vsemi, hmm ... Očitki ... in da je pa več užitka 

da če pa pojem hitro, ko ni teh, ko niso ti očitki tko. 
 

Pri Nevi hitrost pri hranjenju opravlja funkcijo zmanjšane zavestnosti; če jé počasi, hranjenje 

izgubi svojo funkcijo pomiritve vznemirjenja, saj je Neva soočena z vsemi samoočitki zaradi 

posega po hrani. S tem se užitek pri hranjenju sicer zmanjša, ampak ta pri posegu po hrani, ki 

je motiviran z željo po pomiritvi vznemirjenja, tako ali tako ni v ospredju. 
 

3.2.4 Odnos do hrane 

Iz prejšnjih tem je razvidno, da Neva s hrano uravnava svoje vznemirjenje. To pa dojema kot 

problem, ker je zaradi posledične prekomerne teže nezadovoljna s svojim izgledom in počutjem 

v telesu, ima tudi nekaj s tem povezanih zdravstvenih težav. V okviru zgornjih izsekov je bilo 

razvidno tudi, da hranjenje spremljajo občutki slabe vesti in samoobtoževanje. 
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Odklonilen odnos do hrane pa se kaže tudi v tem, da ima Neva velik odpor do ukvarjanja s 

hrano: 

6[16] 

 (…) ene [ženske] se res ukvarjajo s tem in reče »aha zdej je čas za kosilo, js ne smem 

it brez kosila« in bo tudi, ne vem, riskirala, da ne vem, da bo nekej, sestanek al karkoli, 

da bo šlo ... Js ne bom riskirala nič zarad hrane, nič ne bom riskirala, ne. (…) v bistvu 

sem tut stalno jezna na to, da sm odvisna, ne. Hmm, nism sprijaznjena s tem. 

 

S: Na kaj točno si jezna? 

 

Da se morm s tem ukvarjat, ja. Ne nasploh moram jest, ker obstaja še en element, da mi 

je všeč (…) si zaželim, ampak ni mi pa prioriteta, ne. Oz. tko, ne bom jedla slabe, res 

zanič hrane js tut ne bom jedla. Ampak je vedno na razpolago nekej, pa tut, če je sam 

banana, je še zmeri dovolj kvalitetna (…) 

 

S: Na kaj si jezna, še enkrat, če lahko malo bolj natančno? 

 

Ja, to bi mogla zdej še ugotovit, sej ne vem ... 

 

S: Dajva poskusit. 

 

Ja, hmm, jezna sem, ne, ampak, to ni lepo slišat, da se morem s sabo ukvarjat. Ja, to, da 

se hranim očitno in to, da se pravilno hranim in je kokr nek, da zapravljam čas. Da bi 

morala neki bolj pametnega delat ta čas. 

 

S: Kaj pa je bolj pametno? 

 

Ne vem, itak mam tolko tolko zamujenih, to je moj problem, tolko vlečem za sabo res 

zamujenih stvari, ki ne vem, kdaj bom to not prnesla, hkrati se pa nove in nove odpirajo 

... In zej pride ta hrana not, ne (smeh). Hmm, ja, še posebej zato, ker se počutim tudi 

poražena, ker tega ne obvladam in ker bi res rada bla bolj zdrava in bolj v redu, no. 

Zej, ja, to zdej vidim, ja, to bi js rada, ne da bi se ukvarjala s tem (smeh).  
 

Iz zgornjega izseka vidimo dvoje. Prvič, Neva ni sprijaznjena s tem, da tako pogosto posega po 

hrani. Drugič, hrana ji ni prioriteta. Nasprotno, ukvarjanje s hrano se ji zdi celo zapravljanje 

časa in se s tem noče ukvarjati. Vidimo torej nek konflikten odnos do hrane, ki po eni strani 

opravlja pomembno funkcijo uravnavanja vznemirjenja (in je lahko tudi vir užitka), po drugi 

strani pa ji Neva noče dajati posebne pozornosti.  

Nevo večino časa ob hranjenju spremljata samoobtoževanje in občutek slabe vesti, ker jé. Tako 

je tudi v primeru, kadar po hrani poseže zaradi lakote: 
 

7[17] 

Tudi takrat, ker bom pa našla, da recimo, da ne jem tapravo, da ne jem dovolj počasi, 

da ne jem ... karkoli, v glavnem nikoli ne jem več, hmm, čisto pomirjena. Hmm, s tem 

da, spet si pa uspem, hmm, tolko odmaknt, vedno je tukej to, ne, ta, občutek da ni prov, 

da jem, ampak si uspem tolko odmaknt, da recimo, če smo vsi za mizo in jemo neki 

dobrega, ne bom se ukvarjala s tem, da ne bi smela jest (…) Uspem to odmaknt, ampak 

večina večina večina časa, hmm, je pa slaba vest, da jem. (...) 
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Iz vsega zgoraj je razvidno, da ima Neva do hrane odklonilen odnos, ob hranjenju se vedno 

pojavljata slaba vest in občutek, da dela nekaj narobe. Izstopa pa tudi konfliktnost med 

preokupiranostjo s hrano in odporom do ukvarjanja s hrano, kar podrobneje obravnava 

podtema, ki sledi. 

3.2.4.1 Preokupiranost s hrano vs. odpor do ukvarjanja s hrano 

 

Po eni strani je Neva s hrano preokupirana. Skorajda vsakič, ko se mora pomiriti, poseže po 

hrani, preokupiranost pa se kaže tudi v tem, da v trgovini pazi, kaj kupi, tako da doma nima na 

izbiro preveč hrane: 

4[18] 

(…) In prov pazim, da ni preveč izbire, ne, tko. (...) Kupujem na ta način, da nimam lih 

ne vem neke [izbire]. Pri enih stvareh se mi ni težko ustavit v tem navadnem ritmu, ne, 

ker na primer na bolečino, bom pa šla po, ne vem, nutelo, čokolado, piškote. Tko 

drugače pa jih lahko mam tam ... celo sladke stvari mi niso tolk nevarne, bolj če bi mela 

kruh in če je dober. Tko da ga praktično ne kupujem, samo tolko, ko vem, da bo mož 

pojedu, če je nujno in še tisto je problem, da ga lahko pojem, no (...) 

 

Preokupiranost se izraža tudi preko njene stalne obremenjenosti s hrano, kot smo videli že 

zgoraj, podobno pa kaže tudi spodnji izsek: 

 

2[19] 

 (...) Še zdej se stalno ukvarjam s hrano. Še vedno mam stalno slabo vest, al da sem 

preveč pojedla al da nisem dovolj zdravo al da nisem ob pravem času al da jutri ne bom 

prov al da, mislim, neki ni, ne. In če se pa sprostim, ker sem že vse probala, ne, da bi pa 

jedla tko, se pa strašno zredim. 
 

Po drugi strani pa ima do ukvarjanja s hrano odpor in se s prehranjevanjem noče ukvarjati. To 

se odraža tudi v neurejenem prehranjevanju: 

 

5[20] 

 (…) prov gotovo ni tisto, da bi js zajtrkovala, hmm, pa jedla kosilo ob določeni uri in 

bi to blo res kosilo pa potem jedla malco al pa večerjo al pa oboje al pa jedla še vmes. 

Ni neke urejenosti tle, ni. Tudi, hmm, količina obroka je čist, hmm ... Spremenljiva, hmm, 

ja, in pa, hmm, in pa ker sem sama večinoma, hmm, sebi ne skuham ravno pravi obrok, 

ne. (…) potem pa ko sm lačna, hmm, in se mi zdi, da bo zdej to, se pravi, da bo to nekej 

takega kot kosilo, pojem malo več nečesa, kar je tam. (…) Če se le da, ne razmišlam o 

hrani, to mi je, hmm, muka (…) Ne razmišlam tega, hmm, in potem pride do tega, da bi 

jedla ali iz neke vznemirjenosti, ki je ponavadi negativna, ampak ni nujno, al pa zato 

ker je res čas za jest, ker sem res lačna, ne (smeh). Ta dva razloga sta ... In takrat grem 

jest, ne. 

 

Obrokov navadno ne načrtuje, po hrani enostavno poseže, ko je vznemirjena ali če je lačna. 

Odpor ima do vlaganja časa v hrano oz. njeno pripravo: 

6[21] 

 (…) kot da je nek odpor, da bi se s tem ukvarjala. Tko da ta odpor je tut kriv, da, hmm, 

mi je se pripravit do tega, da bom kuhala, težko. Ko enkrat kuham, mi je v redu, hmm, 

pač vem, da je in in rada skuham za otroke, tut moža, ampak pripravit se do tega, da 

bom pa kuhala, mi je pa težko.(…) pa vse pač načrtovat pa kaj kupit, kaj, kje, koga in 

to tut res nardit in ja. Ja, zapravljat ves čas za to, ne ... Hmm, kr je treba, če hočš, da je 



55 

 

dobr, je treba nek čas porabit, hmm. In čeprov to znam, mi je težko se to lotit. Hmm, to. 

Odpor mam, ja.  

 

Odpor do razmišljanja o hrani pa ji preprečuje tudi, da bi se lotila hujšanja: 

10[22] 

 (…) Dieta more bit tko narjena, da preslepariš telo, da misli, da nič nisi odvzel. Js se 

pa nikoli nism spustila v kej takega, ker se ne bom ukvarjala s tem tko, ne, da bi prov ... 

mogoče bi presleparla telo, da bi mela zajtrk, da bi mela malco, da bi mela kosilo, da 

bi mela, da bi blo sestavljeno iz določenih stvari in da bi to redno delala, eno leto, ja ni 

hudič, da ne bi ... prepričala telesa, da, ampak, v to se pa nism nikol vrgla, ne, to bi 

pomenlo razmišljat samo o tem in to čutim tak odpor, da je kr groza. 

 

Iz vsega zgoraj je razvidno, da se Neva na nek način s hrano ves čas ukvarja (stalna 

obremenjenost), po drugi strani pa se aktivnemu ukvarjanju s prehranjevam izogiba, do svoje 

zasvojenosti s hrano pa vsekakor nima sprejemajočega odnosa. Proti koncu našega raziskovanja 

pa je sledil preobrat: 

11[23] 

(…) sm pršla sama do neke ugotovitve, ne (…) in sm ugotovila, da v bistvu zle, kar me 

tko žene, da zakaj tolko jem, ne, tolko, sej ne vem, če tolko, da nisem zadovoljna s tem, 

je, da s tem ko jem, pomirim, hmm, nekega svojega biriča, ki me stalno stalno drži v 

napetosti. Se pravi, hmm, sama sebe js držim stalno v napetosti, tut če so okoliščine 

take, da bi se končno lahko sprostila pač za neki časa, js sebe držim še naprej v napetosti 

in hvala bogu, da je hrana ... 

 

S: Kaj, hrana te sprosti takrat? 

 

Ga utiša, ne. Ja, tko ne uspem se več tako držat v napetosti. Ja, tko da sm ta teden 

gledala na hrano kot na zaveznika. Prvič v življenju, prvič v življenju (…) Kr vidim, da 

so hujše stvari kot hrana. Mislim, da je hrana neki kar ... 

 

S: Neki, kar preprečuje, da bi nekaj hujšega se izrazlo ...? 

 

Ja. Prvič, to to je res neki tko novga zame, to sem rekla povem. Se pravi, ni hrana tisto 

zlo, ne, ampak je neki druzga, ne. 

 

Neva je hrano začela doživljati kot zaveznika, kot sredstvo, ki ji pomaga pri tem, da se sprosti 

od stalno prisotne napetosti, ki jo sicer vedno čuti. 
*** 
 

Neva je od vseh soraziskovalcev najbolj jasno izrazila odpor do opazovanja doživljanja svoje 

zasvojenosti, na primer, pri opazovanju hitrosti pri hranjenju: 
 

1[24] 

(...) zdejle sm tu, ko bom šla domov, še neki bom uredila, bom že lačna, in danes imam 

pripravljeno (smeh) za jest, skuhano, ampak če ne bi mela (in še vprašanje, kako bom 

to pojedla, ne, ampak se bom gledala, ne), bi vzela, kar je in jedla zelo hitro, ko bi pršla 

domov, ne, zdej sicer ne bom vzela, kar je, bom vzelo to [skuhano], ampak verjetno spet 

tendenca bo, da pojem hitro. 
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S: Ampak je pri tem hitenju zadaj misel, da te bo nekdo ustavu? 

Sram, sram, da me, da, pred sabo, mislim, sram ima vedno drugega kot oči, ampak 

potem to že ponotranjim in je sram, da da ... 

 

S: Da sploh ješ, al kaj, da ...? 

 

Ja, ne, to se sliši prehudo, ne ... Ker rada jem, ne, ampak neki je na tem, ne. Tko, in 

potem to je tut, sram je tut največja ovira potem, in pa ta odpor potem, ne, da bi 

zapisovala, ne, že tko sm hitro pojedla, zato da bi se stvar zaklučla čim prej, zdej pa ... 
 
 

3.3 Matjaž – gledanje televizije 

Pri Matjažu so izstopile naslednje nadredne teme: Pomembnost televizije, Nič delat – čas zase, 

Zapolnjevanje časa in Izklop. Prva tema se nanaša na splošno pomembnost gledanja televizije 

v Matjaževem življenju, druga tema obravnava njegovo odločitev o ne-delanju, kar se povezuje 

s tretjo temo oz. presežkom prostega časa v njegovem življenju, zadnja tema pa se nanaša na 

stanje izklopa od razmišljanja, ki ga prinese gledanje televizije. Teme so v Matjaževem primeru 

med sabo zelo prepletene in posamezno temo je težko razumeti brez razumevanja ostalih. 

 

3.3.1 Pomembnost televizije 

Televizija v Matjaževem življenju igra zelo pomembno vlogo, pravzaprav so ostala področja 

življenja gledanju televizije prilagojena. Televizor je, kadar je Matjaž doma, skorajda 

neprestano prižgan; tudi del noči. Ker ženo nočno gledanje televizije moti, z Matjažem ne spita 

v istem prostoru. Gledanje televizije pa ne vpliva le na njegovo zasebno življenje. Kot je 

razvidno iz spodnjega izseka iz intervjuja, vpliva tudi na opravljanje delovnih obveznosti:  

 

1[1] 

Tut pisarno mam doma, ane, sej ko sem v pisarni, takrat ni prižgano, če ne je pa skos 

prižgana TV, ne. Zdej dostkrat me povleče, se usedem in stvari ne naredim. Stvari, ki jih 

imam za narest, jih ne naredim, ker me povleče, rečem: »eh, bom jutr«. Js mam nekak 

mal bolj svoboden poklic in zarad tega si lahk mogoč ene vrste to privoščim. Oddaje so, 

ne vem, nimam cilja, bom reku namensko, da bi gledu (...) Tko da dejansko prižgem, 

kanalov je 500 in neki že najdem, da je kokr tolk, če ne pa Slo3 gledam pa parlament pa 

tiste stvari. 

 

Druga stvar, ki je izstopila iz zgornjega izseka in je bila tudi sicer tekom intervjujev večkrat 

omenjena, pa je, da Matjaž televizorja ne prižge z jasnim ciljem, kaj bo gledal. Je pa napet in 

preklaplja, dokler ne najde takšnega programa, ob katerem se lahko ustavi. To se pogosto zgodi 

ravno v času družinske večerje, ki jo Matjaž preživi za televizorjem, kljub temu da pogosto 

ravno takrat ni nič na televiziji: 

 

3[2] 

S: Večerja, kaj pa to? 

To ja, tko, js mal zgoljufam, ne ... Ja, js ne jem za mizo takrat, a ne, mogoče takrat lih 

ne, ko ostali, pa pol s krožnikom grem se usest, a ne. Je je, to je zares stvar, to ni tko ... 

Brezveze, zoprno, ker ni programa, ne, velikrat. 
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S: Potem pa preklapljate? 

Tako, pa na živce mi gre, kr ni [programa], a ne. Živčen, dejmo neki najdet ... Neki, kar 

bo. 

 

Da je vsebina pri gledanju televizije pravzaprav drugotnega pomena, je razvidno tudi iz 

spodnjega izseka: 

2[3] 

(...) tko da mam take, ja [gledanje dokumentarcev], pol pa vmes kakšen film, pa tiste 

dnevnike (...) vmes pa skačeš na kakšen film al pa kej, uno, ne gledaš, ne. Ne veš, zakaj 

gre film, čeprav sm ga petkrat že gledu, pa še sploh ne vem, da sm ga gledu. Uno totalno 

nezavestno.  

 

Matjaž televizijo pogosto gleda, ne da bi jo zares gledal oz. se zavedal, kaj se predvaja na 

ekranu. Obstajajo tudi vsebine, ki ga zares pritegnejo (npr. filmi s specifično tematiko), a 

nasploh mu gledanje televizije ni v užitek. Ravno nasprotno; obstaja impulz, da bi televizor 

ugasnil, saj mu gre na živce, a tega ne naredi: 

 

5[4] 

S: Odnos do televizije ... 

 

I: Ja in en tak, mislim, odnos, na živce mi gre vse, ne, mislim, bi jo ugasnu, ne ... 

 

S: Ok, pride ta impulz da bi jo ugasnu? 

 

Ja. 

 

S: In? 

 

Ne vem, kr ne naredim tega, ne, kr ne naredim pač, lohk zavestno ostajam, pa jo pač 

nekak odmislim, a ne, jo skušam ne, pa me vseen mal vleče, da jo pogledam, če je kej, a 

ne ... 

 

Kljub temu da televizija ni vir užitka in je pravzaprav pogosto vir napetosti, pa ima njeno 

gledanje vsaj v nekaterih primerih prednost pred družino (npr. pred skupno družinsko večerjo) 

in pred delovnimi obveznostmi. Kot pravi Matjaž sam: 

 

4[5] 

Vse je bolj na ... na vejici, podjetje, mu ne gre tolk dobr, a ne (...) Družina tut ne 

funkcionira tko dobr, a ne. Je že blo vmes, eno leto nazaj, je blo, da gremo narazen, a 

ne. Je blo že to, je prišlo do tega ... 

 

Med raziskovanjem se je njegovo dojemanje gledanje televizije kot problema še poglobilo: 

 

6[6] 

(...) šok na najin razgovor ... šok, kako vpliva vse to na familijo ... bom reku, kaj s tem 

povzročam ... se pravi, prvo, ta kvalitetni čas, ki ga ne preživljam s familijo, hm, otroc 

so majhni, konc koncev me rabjo (...) in v bistvu žena, ne. Sej sem že slišu prej opazke, 

da to [gledanje televizije] ni v redu, ampak tko mal globlje sem zdej to dojemal in 

ugotavljam, da je to res katastrofa za odnos (...) 

 



58 

 

V okviru nadaljnjih tem bo predstavljeno, zakaj ima gledanje televizije tako pomembno mesto 

v Matjaževem življenju.  

 

3.3.2 Nič delat – čas zase 

V okviru intervjujev se je pokazalo, da je gledanje televizije tesno povezano s splošnim 

odporom do dela. 

Matjaž je včasih delal prekomerno (imel je tudi več služb hkrati), sedaj pa si prepoveduje, da 

bi v prostem času (ko so službene obveznosti danega dneva vsaj v grobem opravljene) počel 

kar koli, kar predstavlja delo: 

6[7] 

In bom reku delu delu delu, a ne, in obdobja, a ne, k sem tut od zjutri do konca, ne, in 

to je preveč, a ne, in mogoče iz tega ven je pršlo »zdej pa ne boš delu«, a ne, ukaz. Nek 

not v glav, a ne, »zdej pa ne boš nč, zdej pa dost«, ne, ampak zdej mi je kot negativen, 

kr to je zanimiv, ne bom zdej bral, ne bom ..., mislim take ... 

S: Tudi branje je delo? 

 

Neumnost. Ja, vse, ne ... Vse se šteje, kar, ne vem, kar moja glava, ne vem, zgleda reče, 

da je delo, ampak to je dejansko vse, to so bolj une brezvezne stvari (...) 

 

Sam si razlaga, da je ukaz o nedelanju izšel iz časa, ko je delal prekomerno. Matjažu pa dela 

sedaj ne predstavljajo le npr. hišna opravila, temveč mu delo predstavlja tudi branje, aktivnost, 

ki bi jo sicer povezovali s časom zase. To še jasneje pokaže naslednji izsek:  

7[8] 

S: In ta večer, kaj je, dejva mal pogledat, zakaj je tko fajn gledat televizijo? 

 

Konc konc dneva. Čist zase vzemeš. Ta ta je zanimiva, ja, si lohk čist sam zase vzameš, 

dobra, ta je zlo, taka ... 

(...) 

 

S: Čas zase. 

 

Sj ne vem kaj to ... 

S: Ja, kaj to pomeni? 

 

Ne vem ne vem, pojma nimam, ne vem, hmm, vse te izvenšolske dejavnosti, kot so hokej, 

reševalci uno tretje, to je vse delo, ne (…) To se vse šteje kot delo, a ne, to ni čas zame, 

kljub temu da je dejansko to predvsem ta čas zame. (…) To se ne šteje pod čas zase, ne, 

čas zame se šteje ta brezdelje, js ne vem kako bi temu reku, ne, ta da mi nič ni treba … 

Samo si, ja. Pač porabiš, kokr porabiš in pač porabiš na ta način, da gledaš TV, a ne, 

ampak čas lahko porabiš po svoje a ne, ne, zanimiv ... 

 

Delo torej predstavljajo tudi vsi hobiji, torej dejavnosti, ki se izvajajo v prostem času. Gledanje 

televizije pa predstavlja čas zase, ko mu ni treba početi nič drugega. 
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Prosti čas je v Matjaževem svetu možno zapolniti le z gledanjem televizije, ki se edino povezuje 

z brezdeljem, medtem ko je vse ostalo dojeto kot delo. Matjaž sicer včasih želi najti nadomestek 

za gledanje televizije, ampak vse druge dejavnosti blokira in na koncu kot edina možnost ostane 

gledanje televizije:  

9[9] 

(...) blokiram, hmm, dejavnosti a ne, blokiram, da ne smem. (...) Da neki reče men »ne, 

ne smeš, zato boljš najt si nekaj novga namest TV« (...) »zdej si boš najdu in si boš najdu 

neki, ne zdej tko da boš mal bluzu, ampak si bošen nadomestek za TV najdu«, a ne, 

ampak »aha, to k si hotu, ne to ni«, ... 

 

S: Ker to je delo, ker to so vsa dela? 

 

Ja, tisto ni, tist, a ne, kt neki, v tem smislu ... (...) Notranji glas, ne vem, kaj čem to rečt, 

a ne, tko zanimiv mi je blo, mal strašljiv tut, a ne ... (...) v tem smislu nek notranji glas, 

»zdej boš pa neki, nč nauš delu, zdej pa si najt [nekaj za početi]«, a ne. Zdej pa če tut 

če sam stojiš, pa kr matri se ... 

 

Iz zgornjega izseka vidimo, da si Matjaž želi, da bi si čas zapolnil kako drugače, kot z gledanjem 

televizije (»ne, ne smeš, zato boljš najt si nekaj novga namest TV«), ampak na karkoli pomisli, 

je delo (»nč nauš delu, zdej pa si najt«), zato se tega ne loti. 

Gledanje televizije pa prinese neko razbremenitev: 

8[10] 

(...) Hmm, ja, pojma nimam, kaj je to ... Al je to mir, al je to čas zase ... mislim, to je 

pomoje vse isto ... To je neki, to je večer, to je ... Umirjeno je vse skup, se prav, ker nisi 

pod stresom, nisi pod neko tenzijo, nekim tist »aha, zdej bom pa to, pol bom pa mogu 

spet letet, a ne, bom mogu, pa spet se mi mudi, a ne, spet mudi mudi mudi«, skos se neki 

mudi, mogoč ta »ne mudi«, a ne (...) recimo po reševalcih moreš dam, moreš pojest, 

moreš, ne vem, cel kup enih obveznosti ... v bistvu to je tist, to je ta tenzija al pa delo al 

pa karkol, skos je neki, glava skos neki planira, »aha zdej bom pa to, pol bom pa to, pa 

bom to, pa bom to, pa bom to« (...) 

 

Matjaž se ob televizorju lahko sprosti, ne razmišlja o tem, kaj vse je še potrebno storiti oz. 

izklopi načrtovanje. Pri Matjažu je izrazit močen odpor do kakršnega koli dela, vključno s 

prostočasnimi dejavnostmi (pri čemer nujne delovne obveznosti vseeno opravi). Sploh večerno 

gledanje televizije Matjažu omogoča, da si vzame čas zase; to mu predstavlja čas brez stresa, 

ko mu ni potrebno opravljati kakršnega koli drugega dela.  

3.3.3 Zapolnjevanje časa 

Ta tema se tesno povezuje s prejšnjo, v okviru katere smo videli, da ima Matjaž odpor do dela. 

Gledanje televizije predstavlja čas zase, za katerega je značilno brezdelje. Pričujoča tema pa 

obravnava tudi bolj splošno funkcijo gledanje televizije, to je zapolnjevanje prostega časa. 

Matjaž ima namreč veliko odvečnega časa in ne ve, kaj bi počel, če v tem času ne bi gledal 

televizije: 

1[11] 

S: Potem boste šli domov, in da ne bi pržgal TV? Kakšen je občutek tega? 
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Ne vem, kaj bi delu, ne. (...) Čas. Če je čas, pol je treba neki narest. (...) Tega časa je 

velik, ne. Tega časa je velik, ne moreš šest ur meditirat, mislim, lahko, ne, sam, morš it 

pol ... 

 

Kadar ne ve, kaj bi počel, kar je pogosto, je živčen. A v takih trenutkih si prepoveduje, da bi 

karkoli delal. Zgodi se, da želi začeti nekaj delati, pa se ustavi: 

 

8[12] 

To je ta mencanje, k že ... K že skor začneš [nekaj delati], te ustav, ne, neumno, mislim 

dost neumn, ampak neki v tem smislu, ta mencanje, to je bil dejansko, nism vedu, kaj bi 

sam sabo, ne, nism vedu, kaj bi sam s sabo, pa nism se lotevu stvari, a ne (...) 

 

S: In v normalnem sistemu to TV naredi? 

 

Ja ja ja. To TV naredi ... TV zapolni (...) 

 

Odvečen čas tako zapolni z gledanjem televizije (kot smo videli v okviru prejšnje teme, ga s 

čim drugim niti ne more zapolniti). Matjaž pa odvečen čas deloma povezuje tudi s 

pomanjkanjem ciljev. Življenjske cilje, ki si jih je zadal, je že dosegel (npr. zgrajena hiša, 

vikend), zato časa ne namenja več temu. Spodnji, malce daljši izsek iz intervjuja jasneje pokaže, 

zakaj Matjaž nima več ciljev (podčrtani deli so v pomoč bralcu in usmerjajo na za to temo 

pomembne dele): 

3[13] 

(...) js se prov spomnem leta 2012, k je bil blazen padec v firmi, a ne, blazen padec, iz, 

ne vem, 150.000 sm na 30.000 eur padu, a ne, to je, mislim, tak padec, da je neverjetno, 

(...) v tistmu, sm reku, nč, js bom teraso naredu, zamislu sm si lesen bankeraj, 30 

kvadratov terase in ko bom js to naredu, pol bo pa to luštn, pol bo pa to super, in sm 

naredu 3/4 terase, na konc je pol metra zmanjkal in sm nehu delat, nehu sm delat in je 

pač tam luknja ostala in ta luknja je bla par let. Material je bil doma, ni zdej problem, 

da ni blo materiala (...) ampak ko sm vidu tist, da nimam nič od tega (...) Nč ne bo 

drugače, a ne, ne bo noben zraven mene pršu, pa bomo vsi skupaj užival, neki, kaj pa 

vem, neki v tem smislu. (...) Sem prekinu, a ne, in to je, bom reku, vse stvari so nekak na 

ta sistem, na primer, hiška za otroke (...) Sej sm jim [otrokom] reku, a bi mel hiško, 

seveda so rekl ja, ampak nismo skupi sodeloval, nismo, pejte stran, bom js to sam 

naredu. (...) Se pravi, seveda če otroka vprašaš, jasno, čist na začetku, bo otrok reku ja, 

a ne, tle, problem je, k ni blo tega sodelovanja in potem sm vidu, da tega užitka ne bo, 

samga otroškega, sej taprvu dan bodo gor, pol je pa konc, a ne, in dejansko se to dogaja, 

a ne. Se pravi hiška je samo, če pride kdo na obisk, a ne, da so uzun, se pravi je bil čisti 

moj projekt, moj projekt, pač za zapolnt, pač čas (...) In pol prideš do zaključka svojga 

cilja, kljub temu da skos govoriš, da je to za druge, vidiš, da je še večja lukna konc 

koncev (...) zdej pa nimam novga cilja, to je problem, ne, ni novga cilja, zdej ga sploh 

ne vidim in kaj zdej, zdej pa res več ne vem, kaj zdej, sem že vse pozidu, sej nimam več 

kej postavt, nimam več kej narest ... 

 

Iz zgornjega izseka izstopa dvoje: prvič, ciljev je zmanjkalo (»ni novga cilja, zdej ga sploh ne 

vidim in kaj zdej, zdej pa res več ne vem, kaj zdej, sem že vse pozidu, sej nimam več kej postavt, 

nimam več kej narest ...«) in drugič, zadovoljstvo ob izpolnjevanju cilja ni takšno, kot ga je 

Matjaž pričakoval (»Nč ne bo drugače, a ne, ne bo noben zraven mene pršu, pa bomo vsi skupaj 

užival, neki, kaj pa vem, neki v tem smislu.«), zato tudi ni motivacije, da cilj doseže (»Sem 

prekinu, a ne«). 
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Tu pa je pomemben še en vidik, ki ga razkriva spodnji izsek, in sicer, da novih ciljev sedaj 

aktivno ne želi več iskati: 

 

5[14] 

Pa [TV utiša] iskanje novga cilja ne, se pravi glasne glasne misli, a ne, za iskanje 

novga cilja (...) Ustaviš glavo, a ne, da ti ni treba iskat ... 

 

S: Da ti ni treba iskat novih ciljev? 

 

Ja, da ti ni treba zdej delat na temu, da boš boš zdej pa ugotovu, kaj boš pa zdej, ja. 

 

 

Ker ciljev, z izpolnjevanjem katerih je bil Matjaž v preteklosti navajen zapolnjevati svoj čas, ni 

več, in ker tudi ni motivacije, da se »odprte« cilje dokonča, to rezultira v veliko časa, ki ga sedaj 

zapolnjuje z gledanjem televizije. Ko to povežemo še z njegovo odločitvijo o nedelanju in s 

tem z odporom, da bi poskušal najti nove cilje, vidimo, da pri Matjažu gledanje televizije igra 

vlogo zapolnjevanja ogromne količine časa. 

 

3.3.4 Izklop 

Že v okviru prejšnje teme se je nakazalo, da je ena izmed funkcij televizije tudi izklop od 

razmišljanja (oz. od iskanja novih ciljev), čemur je posvečena ta tema: 

1[15] 

S: A bi znali mal opisat to potrebo, da prižgete TV al da je prižgana? 

Ja, o tem sem mal razmišlu, se pravi, hmm, to je uno, off knof, a ne, to je k TV ugasneš, 

ko pržgeš, nardiš off na seb, a ne, depresija je ena od stvari, k te skos neki žuli, a ne. 

 

S prižigom televizije Matjaž sebe izklopi, natančneje, izklopi se od razmišljanja in načrtovanja, 

kaj vse bi še moral storiti: 

4[16] 

(...) Hmm, ja, pojma nimam, kaj je to ... Al je to mir, al je to čas zase ... mislim, to je 

pomoje vse isto ... To je neki, to je večer, to je ... Umirjeno je vse skup, se prav, ker nisi 

pod stresom, nisi pod neko tenzijo, nekim tist »aha, zdej bom pa to, pol bom pa mogu 

spet letet, a ne, bom mogu, pa spet se mi mudi, a ne, spet mudi mudi mudi«, skos se neki 

mudi, mogoč ta »ne mudi«, a ne (...) recimo po reševalcih moreš dam, moreš pojest, 

moreš, ne vem, cel kup enih obveznosti ... v bistvu to je tist, to je ta tenzija al pa delo al 

pa karkol, skos je neki, glava skos neki planira, »aha zdej bom pa to, pol bom pa to, pa 

bom to, pa bom to, pa bom to« (...) 

 

Gledanje televizije služi tudi izklopu samoobtoževalnih misli, na primer zaradi finančne 

obremenitve družine: 

7[17] 

(...) in potem k to nardiš [dokončaš projekt], greš not in pržgeš. Ne vem, ne znam 

povedat, pol izklopiš, ne vem ... 

S: Kaj ...? 

 

TV,  skos povezujem to z neko TV, da ne parlamentiram o tem, a ne, pa da ... 

S: O čem? 
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Ja, lej, finance, ne, so recimo, pa če so te finance porablene za neki tazga, kar pač 

nobenmu nč ne pomen, teh financ potem doma jih za kruh pa za mlek pa to ne daš, a ne.  

 

S: Ste moral varčevat zarad svojih projektov? 

 

Ja ja, vsako, seveda, ne (...) je blo doskrat kakšn očitek s tega naslova, »ja, a je blo treba 

tist, tle pa zdej, ne vem, salame ne mormo it kupit«, ne, primer (...) A ne, in s tem [s 

televizijo] sm js to mogoče clo utišu, da mi ni blo treba se soočit s tem, a ne, da je to 

dejansko res, ne. 

 

S: Torej s to TV, kot da je bil v bistvu umik ...? 

 

Tako, kt da sm izklopu ... Ko sm vklopu, sm izklopu zunanji, mislim, realni svet, a ne, 

ne. 

 

Matjažu se zdi, da se je vzpostavila navada, da se lahko »izklopi« z gledanjem televizije: 

 

2[18] 

S: Če se vrneva k temu občutku, ne, sebe daš na off ... 

 

Tako in to je to, kt da bi rabu to, a ne ... 

 

S: Ker drugače se ne da dat na off? 

 

Sploh ko je tista depresija, to skos melješ (...) Skos melješ melješ melješ in če nimaš tega 

gumba, to je, ne vem, ne vem, ne vem, kam bi to prpelal, tko da v bistvu, ja, zdej pa al 

je bla navada to, da si na off, a ne ... kt da bi bla navada ... 

 

S: Navada, da na ta način prideš na off al kako? 

 

Ja, na ta način, sej ni druzga načina off, mislim, mogoče meditacija, to šele zdej, a ne, 

to je neka nova stvar pr men (...) Ampak, hmm, ta čisti off, a ne, megla, nič ne razmišljaš, 

k dejansko sam tist sprejemaš, kokr sprejemaš tistih informacij, k so tam, ne. In kt da bi 

bla navada to, a ne, da to rabiš, a ne, ampak zanimiv, na morju, ne. 

 

Na morju pa tovrstnega izklopa ne potrebuje, saj ni samoočitkov, ki so prisotni v vsakdanjem 

življenju: 

3[19] 

(...) skos je neka aktivnost, a ne, ribič, pa čoln pa un pa tret, skos je neki, kuham, a ne, 

js tam, a ne, tam mam js to samo-odločitev, a ne, da bom js to peku pa on pa tret in to 

cel dan skos ... zvečer tut čeb bla TV verjetno bi samo pržgal pa dup padu dol. Tko, a 

ne (...) 

 

S: Ampak to greste z družino na ...? 

 

Ja ja ja, ja. In ni nobene potrebe po ... 

 

S: Tem izlopu? 
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Ne.  

 

S: Kaj pa je tuki drugače, zakaj, kaj kaj je tisto, kar je treba izklopit? 

 

Ne vem, ne vem (...) Možgani delajo v tej smeri, da je treba vse prov narest, to možgani 

delajo, a ne ... 

 

S: Vse prov narest? 

 

Prov, ne, miljon stvari je prov, a ne. In potem da je samoobtoževanje, a ne, nisem pa 

nisem pa nisem pa nisem, a ne, vemo, kaj vse je prov, a ne, kaj bi blo prov, kako bi z 

otroki, kako bi z ženo, kako ... vse. (...) Kaj bi lahk še pr bajt ... pa to ni konca (...) 

 

Če pogledamo vse teme skupaj, vidimo, da Matjažu gledanje televizije predstavlja 

strukturiranje odvečnega časa, ki ga ne more zapolniti kako drugače, prav tako pa omogoča 

odmik od razmišljanja oz. ruminacije, s tem pa mu predstavlja tudi nekakšen čas zanj, za 

katerega je značilno, da je brez stresa. Vseeno pa se zdi, da ob gledanju televizije Matjaž ne 

uživa, niti vsebina programa ni v ospredju. 

 

3.4 Klemen – kajenje12 

Iz analize Klemnovih transkriptov so izstopile naslednje nadredne teme: Razumevanje lastne 

zasvojenosti, Pomiritev, Obvladovanje socialnega sveta, Nepomembnost užitka, Posledice 

kajenja in Vedenjski vidik. Prva tema kaže na njegovo osmišljevanje, zakaj ima potrebo po 

kajenju. Naslednji dve opisujeta, kakšno funkcijo kajenje opravlja v njegovem življenju, tema 

Posledice kajenje obravnava zdravstvene in druge težave, vezane na kajenje, Nepomembnost 

užitka se nanaša na odsotnost užitka pri kajenju, zadnja pa kaže na vedenjsko komponento 

njegove zasvojenosti.  

3.4.1 Razumevanje lastne zasvojenosti 

Skozi intervjuje se je pokazalo, da si Klemen svojo zasvojenost razlaga na določen način. 

Čeprav ga po tem nismo spraševali, so se njegova prepričanja o naravi lastne zasvojenosti 

večkrat pojavila in se delijo na podtemi Potrebe po nikotinu in Navade.  

 

3.4.1.1 Potreba po nikotinu 

Klemen si svojo potrebo po kajenju deloma razlaga z »nikotinskim padcem«. Ko nekaj časa ne 

kadi, občuti intenzivno živčnost, ki si jo razlaga s pomanjkanjem nikotina, na katerega redni 

odmerek je sicer navajen. To je zanj znak, da mora znova poseči po cigareti, da bo prišlo do 

sprostitve te napetosti. Po cigareti pa posega tudi, če je izvor živčnosti čustvene narave (npr. 

napeta situacija med igranjem računalniških igric, ki ga vznemiri) in torej ni povezan s 

                                                 
12 Pri Klemnu in Ivanki v splošnem uporabljamo izraz zasvojenost s kajenjem (v nasprotju s tobakom), s čimer 

želimo nakazati, da gre pri tovrstni zasvojenosti v večji meri za vedenjsko zasvojenost (s kajenjem) kot pa 

zasvojenost s kemično učinkovino (s tobakom/nikotinom). Na mestih, kjer je bolj izražen drugi vidik, pa 

uporabljamo tudi besedno zvezo zasvojenost s tobakom/potreba po tobaku. 



64 

 

»pomanjkanjem nikotina«. V obeh primerih pa je sprostitev, ki sledi kajenju, po njegovem 

mnenju posledica delovanja nikotina na nikotinske receptorje: 

1[1] 

Aha, ponavadi kakšna živčnost, ponavadi je res kakšna živčnost v ospredju, ja [da 

poseže po cigaretu]. Mmm, to mam potem kot neke vrste sprostitev, sprostitev živčnosti, 

recimo pavza med službo, pa tako naprej. (...) občutek je itak pomirjujoči, ampak ne 

vem zakaj, zaradi odvisnosti, zaradi nikotinskih receptorjev in tko naprej (...) 

 

Potrebo po kajenju primerja s katero koli drugo osnovno potrebo, ki ni zadovoljena (npr. 

napetostjo v mehurju, če le-ta ni izpraznjen), pri čemer je točka napetosti pri potrebi po kajenju 

v pljučih in se kaže kot želja po obteženosti pljuč. Med kajenjem čuti težo v prsnem košu, ki pa 

mu ni neprijetna, saj jo povezuje z »absorbiranjem nikotina«, kar povezuje s sprostitvijo: 

 

2[2] 

Pač to, to pogreša moje telo, ko ni cigareta, recimo, obtežen občutek v pljučih. (...) Ne 

vem, zakaj je to fajn (...) Čez neki časa potem postane slabo [neobtežen občutek], ja, ko 

se potreba po nikotinu veča. Ja, pač občutek imam (...) občutek teže v prsnem košu, pač, 

v pljučih, v bistvu, od cigareta pa tko naprej, ampak pač preko tega se potem nikotin 

absorbira in potem je tudi s tem povezana sprostitev (...) 
 

Razvidno je, da si Klemen svojo zasvojenost razlaga s stališča fizične odvisnosti, torej na svojo 

potrebo gleda kot na fiziološko prilagoditev telesa, ki zaradi redne izpostavitve nikotinu sedaj 

slednjega potrebuje, sicer pride do živčnosti (in drugih odtegnitvenih simptomov). Ko dobi 

svojo redno dozo nikotina, nastopi sprostitev, pomiritev stresnih situacij pa je po Klemnovem 

mnenju prav tako posledica ugodnega delovanja nikotina. 

 

 

3.4.1.2 Navada  

Drugi vidik Klemnove razlage lastne zasvojenosti pa je, da se je vzpostavila navada, da v 

določenih okoliščinah poseže po cigareti. To se še posebej pogosto dogaja ob odhodu iz 

katerega koli prostora. V tem primeru po cigareti ne poseže zaradi naraščajoče potrebe po 

nikotinu ali živčnosti drugega izvora, ki bi jo bilo treba sprostiti, pač pa iz navade: 

1[3] 

Ja, ko zapustim kakšen prostor, torej, kadar stopim ven iz hiše ali iz kjer koli, torej šola, 

recimo, gremo domov, prižgem cigaret, (...) kadarkoli stopim iz kakršnega koli prostora, 

v katerem sem bil kdaj, (...) kjer koli sm pač bil kdaj kakšnih 45 minut al kej takšnega. 

 

S: Kaj ti začutiš ob tem, recimo, zdaj si tukaj, bova tu še kakšno urco, in ko boš prišel 

ven ...? 

 

Pomanjkanje, eno pomanjkanje predmeta v roki med hojo domov, bom reku tko, no. 

 

S: In če samo preprosto greš in ne prižgeš cigarete? 

 

En takšen občutek bi bil, kot da bi pozabu ključe doma. Pomojem, en takšen, no ne vem, 

pomojem, da bi bil takšen občutek, kot da neki pozabim počet, kar bi ponavad počel. 

(…) To je navada (…) Ritual, ja. 
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Kot to opiše sam, bi nekaj manjkalo, če ne bi prižgal cigarete ob izhodu iz prostora. Navajen 

je, da cigareto prižge tudi po kosilu, kljub temu da mu to še poglobi že sicer prisotno slabost. 

To si razlaga z navado, ki je sicer ne zna pojasniti, mora pa biti izpolnjena. Tudi v tem primeru 

poseg po cigareti ni povezan z »nikotinskim padcem« ali drugo vrsto napetosti, ki bi jo nikotin 

sprostil: 

3[4] 

Aja, po hrani, po tem kadar kar koli pojem kej takšnega, večjega. S tem da ne vem zakaj, 

ampak takšen občutek mi (...) pomoje da [je] bolj navada, bom reku tko, ker mam te 

želodčne težave pa nasploh kajenje sploh ni v redu za to, a ne, pol kadar jem, mi je 

ponavad slabo pa cigaret pržgem čez, pa mi postane še bolj slabo, ampak ena takšna 

pač navada, more bit, ne vem. (...)  

 

Klemen si svojo zasvojenost deloma razlaga s potrebo telesa, ki za normalno delovanje 

potrebuje redni odmerek nikotina, ki je zaslužen tudi, da pride do sprostitve raznih drugih 

čustvenih napetosti. Kadar ni potrebe po sprostitvi napetosti, cigareto pa vseeno prižge (izhod 

iz prostora, po kosilu), si kajenje razlaga kot vzpostavljeno navado. 

Kot bo razvidno v nadaljevanju, se podtema Navade povezuje z nadredno temo Obvladovanje 

socialnega sveta, podtema Potrebe po nikotinu pa se povezuje z naslednjo nadredno temo, to 

je temo Pomiritve.  

 

3.4.2 Pomiritev 

Že iz prejšnjega razdelka je razvidno, da Klemen po cigareti posega v zanj napetih situacijah, 

ki jih želi sprostiti. V nadaljevanju je tema Pomiritve razdeljena na dve podtemi in podrobneje 

predstavljena. 

3.4.2.1 Pomiritev odvisniške potrebe 

Napetost, ki jo je treba pomiriti, Klemnu predstavlja sama potreba po tobaku, ki se pojavi, ko 

nekaj časa že ni kadil in ki jo razreši s ponovnim kajenjem. 

Točka napetosti je pri potrebi po tobaku v pljučih. Kaže se kot želja po prijetni teži, ki jo Klemen 

sicer čuti ob kajenju: 
 

3[5] 

Pač to, to pogreša moje telo, ko ni cigareta, recimo, obtežen občutek v pljučih. (...) Ne 

vem, zakaj je to fajn (...) Čez neki časa potem postane slabo [neobtežen občutek], ja, ko 

se potreba po nikotinu veča. Ja, pač občutek imam (...) občutek teže v prsnem košu, pač, 

v pljučih, v bistvu, od cigareta pa tko naprej (...) 
 

4[6] 

Mmm, en takšen občutek je pač, ne vem, ni prov bolečina, ampak prijetna teža, ki se pač 

zgodi v ob kajenju, ne vem, pač kokr dviganje za bodybuilderje, recimo da je tko ... 
 

Potrebo po tobaku nadalje opisuje kot stopnjujoč se nemir, ki ga primerja z nemirom ob 

nezadovoljenih osnovnih potrebah in ki ga spremljajo telesni znaki potenja, tresavosti in 

občutki zmedenosti ter nezmožnosti koncentracije: 
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1[7] 

To je takšna intenzivna živčnost, bi rekel, pač nastopi čez čas, se stopnjuje. Hmm, ne 

vem, kako bi opisal to, (...) en takšen nemir, kokr da, sam ni tko, ni enako kot lakota, kr 

če si lačen, potem zgubljaš energijo čez čas, tuki jo dobiš, dobiš več nemira, (...) v bistvu 

ja, občutek je, kot pri neki primarni potrebi, nekje tam med vodo, hrano, WC-jem in 

takšnimi potrebami (...) Mmm, bi reku, da pride do nekega pač potenja, tko rečeno, tut 

neka tresavost je, občutek zmede, ne vem, zakaj občutek zmede (...) Tko, ne bi lih reku 

vrtoglavica, ampak ja, neki takšnega pač, neka nezmožnost koncentracije ... Vse mi gre 

na živce (...) ta napetost je pač kokr občutek, da je neka potreba, ki ni bila zadovoljena, 

mmm, tko kokr ne vem, da te na WC, pač, kokr da bi blo na WC, recimo, in pač lahko 

zadržujem in potem grem kasneje, (...) lahko grem sproti. Tko je tudi isto s cigareti (...) 
 

Kot pri drugih potrebah se napetost zaradi nezadovoljene potrebe po tobaku sčasoma kopiči. 

Klemen navadno kadi sproti, preden bi napetost dosegla stopnjo, ko bi se pojavili resnejši 

odtegnitveni simptomi. Ob daljši abstinenci, do katere torej v njegovem primeru navadno ne 

pride, se občutki nemira še poglobijo, pojavijo se mišični trzljaji in potreba po stiskanju mišic. 

Prisotni sta tudi dezorientiranost in izostritev zaznave ljudi, ki kadijo.  
 

Opisani nemir Klemen neposredno povezuje s potrebo po cigareti, saj se mu vzporedno z 

občutki nemira pojavi slika, kako kadi, in pričakujoč občutek sprostitve ob tem: 
 

2[8] 

Pride v misel slika cigareta pa pač, kako kadim ta cigaret, telesni občutki ob tem in pač 

grem to naredit ... 

S: Kakšni telesni občutki? 

Sprostitev. 

 

3.4.2.2 Pomiritev živčnosti 

Klemen pa po cigareti velikokrat posega tudi z namenom pomiritve oz. sprostitve stresnih 

situacij, npr. v socialnih interakcijah, ki zanj predstavljajo veliko mero stresa. Spodnji izsek iz 

intervjuja opisuje nemir med igranjem napetih računalniških iger, ki ga pomirja s kajenjem. 

Občutek vzdraženosti, ki mu ga vzbuja igra, neposredno poveže s kajenjem: 

3[9] 

Med igranjem računalniških igric skadim mal več cigaretov nasploh, bolj kot ne iz 

živčnosti (...) Takšne vrste pač igram, ki so dost zahtevne nasploh in je zlo lahko v njih 

narest napake in koordinirat pet ljudi proti drugim petim ljudem in tko naprej, mal 

strateškega razmišljanja (...) in potem enkrat, ko ti v igrici umreš, te eno minuto ni nazaj 

med aktivnimi, in maš čas pač počet stvari in takrat si lih zvijem cigaret in pol pržgem 

in med igranjem naprej skadim recimo. Ja, se pa spomnim, da te pač igrice imajo takšen 

timer gor, pa ti piše, kolk je ura že, kolk je časa minilo pa tko naprej, pa se spomnem, 

da sem enkrat v eni uri skadil že štiri cigarete vmes (...) 

 

S: Pa znaš recimo prepoznat, kako se pojavi ta potreba po cigareti? 

 

Ja takrat mam tisti občutek, da so vsi ostali nesposobni [soigralci v igri] (...) Ja, potem 

je ta občutek pač jeze, v bistvu, ne lih jeze, ampak, ne vem, neprijeten občutek je, 
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zgubljaš zarad nekih neumnih napak, sploh če si že obvestil svoje prijatelje, ne tega 

počet, to bo slabo se končalo ali kaj takšnega, recimo. 

S: Ta jeza, kako je zdaj to povezano s cigareti, s tem da moraš enega skadit? 

 

Hmm, ja ne vem, ker sem pač navajen, da nikotin zmanjšuje mojo živčnost, no ne 

živčnost, mislim pač recimo da tudi jezo, ni prov jeza, ampak, kako bi reku, iritiranost. 

(...) asociiram ta občutek, recimo kokr uro pa pol dela na službi, recimo, in potem pač 

takrat hočeš it na pavzo, ker si mal iritiran že zaradi kakršnih koli strank, ki si jih mel 

predtem na telefonu, torej, neki ti gre na živce, greš na cigaret oz. neki mi gre na živce, 

grem na cigaret. Tako, takšen občutek se tudi skos potem pojavlja med igrco (...) 

 

Pri pomiritvi živčnosti Klemen izpostavlja pomen prvega »dima«; prvi vdih cigarete je tisti, ki 

ga pomiri: 

1[10] 

S: Kdaj se začne, če greva čisto natančno gledat, recimo, praviš živčnost. In potem kaj, 

primeš cigareto ...? 

Ko ga pržgem, pa prvi dim naredim. 

S: To je pomiritev? 

Ja. 

V nasprotju s prvim dimom, ki prinese sprostitev, pa je nadaljevanje kajenja drugačno: 

2[11] 

Nadaljevanje je samo podaljševanje tega občutka, bi rekel tako, no. (...) Proti koncu 

cigareta [je sprostitve] vse manj, ja, kakšenkrat bi kr vrgu cigaret proč že pr polovici 

skajenega cigareta, kr se mi ne da časa zapravljat za to, ampak ... (...) Ker je že prižgan 

pač [ga skadi do konca]; kadar si naročiš neko hrano za pojest, jo poješ do konca, ne, v 

restavraciji, recimo, tut če nisi lačen. (...) en občutek sklenitve. 

 

Kajenje mu da občutek, da je vse v redu, hkrati pa prinese tudi mišično sprostitev: 

 

6[12] 

Ja, pomirjujoče ja ... (...) Imam občutek, da je vse v redu pa to. Ja, tko, se sprostim mal. 

Recimo da mišična sprostitev, khm, bolj misli so pomoje tko, no, miselnost, da je vse v 

redu, pač, ne vem. Ne vem, kako čutim to sprostitev, pač čutim se sproščenega (...) 

 

Klemen v zanj napetih situacijah posega po cigareti in ob tem občuti, da ga to sprosti tako 

telesno (sprostitev mišic) kot tudi duševno (občutek, da je vse v redu). Pri tem je prvi vdih 

cigarete tisti, ki prinese sprostitev, nadaljevanje kajenja pa je do določene mere zanj nesmiselno. 

3.4.3 Obvladovanje socialnega sveta 

Nadredna tema Obvladovanje socialnega sveta se deli na podtemi Smokescreena in Nadzora. 

Kot bo razvidno v nadaljevanju, pa je v primerjavi z ostalimi nadrednimi temami ta nekoliko 

posebna, saj je Klemen v zadnjem intervjuju zanikal vsebine, predstavlje v podtemi 

Smokescreen. Zaradi pogostosti pojavljanja te podteme in živosti opisov, ki so se 

raziskovalcema zdeli kot pristni opisi doživljanja, jo vseeno predstavljamo. 
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3.4.3.1 Smokescreen 

Sprva se kaže, da ima kajenje za soraziskovalca pomembno vlogo v socialnih interakcijah, kjer 

je prav tako uporabljeno kot sredstvo pomirjanja. Klemen poroča, da se v socialnih situacijah 

počuti anksioznega; meni, da imajo ljudje o njem slabo mnenje, da ga (negativno) ocenjujejo 

in da je nezaželjen. Kajenje mu predstavlja nekakšno sredstvo skrivanja pred ljudmi v zanj 

stresnih socialnih situacijah: 

2[13] 

(…) ne maram skupin ljudi, ki grejo nasproti al pa nasploh ljudi, ki grejo nasproti, tko, 

občasno se izogibam, ne vem, očesnemu kontaktu pa tko naprej, mmm, ja pač, kokr koli, 

izkušnje iz otroštva slabe, ampak tko mam občutek, da nasploh ljudje manj gledajo 

kadilce (…) kakršnkrat pač nočem da me ljudje gledajo, ne vem, recimo, mam ful 

neurejeno frizuro pa ne vem, zlo sm zaspan, se tko mal še potikam okrog levo desno (...), 

kokrkol, pač bom prižgal cigaret, kokr tisto pač, smokescreen … Ne morete me zdej 

videt (smeh). Se skrijem pred drugimi, bolj kt ne. Pač ja, ne maram interakcij nasploh, 

mislim, tko, zuni, z neznanimi ljudmi (…) 
 

Predvsem se Klemen pred ljudmi želi skriti, ko gre v »odprt prostor«, kjer so socialne 

interakcije nepredvidljive in je število ljudi večje. Občutek ima, da ljudje kadilce manj gledajo, 

hkrati pa se s cigaretnim dimom pred njimi še dodatno skrije. 

 

Že v podtemi Navade smo videli, da Klemen ob izhodu iz prostora prižge cigareto, kar si sam 

razlaga z vzpostavljeno navado. Kot se je pokazalo v okviru Obvladovanja socialnega sveta, je 

prižiganje cigarete ob izhodu iz prostora povezano z občutkom varnosti. S cigareto v roki se 

Klemen počuti varnejšega, saj ga bodo ljudje manj gledali ter se mu ne bodo poskušali telesno 

približati: 
 

3[14] 

Občutek je kot da, ne vem, to je neke vrste kot ena obramba, pomojem pač, občutek 

mam, kot da neki je med mano pa med svetom, recimo, al pa med mano pa zunanjim 

okoljem (…) 

7[15] 

Ne vem ne vem, recimo da [cigaret] odbije kakšen pogled al kej takšnega. (…) Potem se 

že boljš počutim, ker se počutim kokr da je en par oči manj na meni, recimo. 

 

5[16] 

Ampak to je zlo splošno, kadar gre skupina ljudi nasproti, se bolj varno počutim s 

cigaretom v stiku, ker pač se bolj počutim kokr da se bojo izogibali, mmm ... (…) Pač 

da ne bodo želeli navezat stika, v tem smislu (...) 

 

S: Kot da če vidijo ljudje, da maš cigareto, ne bodo želeli pristopit oz. navezat stik s 

tabo? 

 

Bolj govorim o telesni bližini ... (…) Recimo da pa tudi pač nekadilci ful ne marajo 

vonja cigaret, tko da bojo že tko al tko nardili pač prostor okrog.  
 

Kajenje Klemnu predstavlja sredstvo vzpostavljanja razdalje med njim in svetom (druga 

pogosta Klemnova strategija izogibanja ljudi je izogibanja očesnega stika). Cigarete pa ne 

potrebuje, če je zaposlen z nečim drugim, npr. če pelje na sprehod psa. Na vprašanje, zakaj v 

specifičnih okoliščinah v roki ni potreboval cigarete, odgovarja:  
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8[17] 

Mel sem psa v roki (smeh). Nisem rabu drugega. Tako ja, [zaščita] pred nedelom, ja 

pač, pred, kok bi reku temu, izpostavljenostjo javnosti ...  

Če je zunaj zaposlen z nečim drugim, npr. z vodenjem psa, se počuti manj izpostavljenega in 

po cigareti ne poseže.  
 

Na koncu pa Klemen vse to zanika; cigareto si zunaj prižge zaradi »nikotinskega padca« in ne 

zaradi lajšanja socialne anksioznosti: 

10[18] 

Cigaret je bolj kt ne zunaj povezano s samo nikotinsko dozo, upadanjem (...) ni pač ta 

anksioznost razlog, da prižgem cigaret zuni. (...) bolj je v ospredju sam pač tale dejanski 

padec nikotina kokr dejansko neka živčnost zuni, mislim živčnost, hmm, pač moja 

podlaga sveta, ki je pač prestrašena recimo, tko no. 

  

S: Ampak zdej govoriš precej drugače, kot si zadnjič, to se je spremenilo? 

 

Ja, to sm z opazovanjem ugotovu, ja. (...) Na kakšnem daljšem sprehodu, do službe mam 

20 minut sprehoda pa tko naprej, pač nism prižgal nobenga cigareta, pa sm kamot 

zdržal. Sm v bistvu nazadnje ga skadil na balkonu, preden sm sploh šel ven, tko da nism 

niti po poti ven prižgal cigareta in pač ja ... Tko sm probu pač mau tko spremenit rutino, 

pa je šlo čist kamot, hmm, ni blo nobenih hujših problemov niti tko pač neke hude 

potrebe, da bi čutu, da bi mogu, ne vem ... tko da ja. 

 

3.4.3.2 Nadzor 

Druga podtema Obvladovanja socialnega sveta se nanaša na občutek nadzora. Klemnu je 

pomembno, da ima cigareto; to mu da občutek nadzora nad situacijo: 

1[19] 

Ja, kot neko olajšanje, ja, takšen občutek je, nism nikoli preveč razmišlju o tem, ampak, 

hmm, ne vem, pač, sprosti me, ne vem občutek, kot da si lahko privoščim sprostitev, 

takšen občutek imam. (…) Kot da v bistvu, kot da so situacije pod nadzorom, bom tko 

reku, mmm, potem mam občutek, kot da mam dejansko nadzor nad tem, kaj lahko 

počnem kje, a ne, recimo kadit ne moreš med službo, pa tko naprej, a ne, če maš tistih 

pet minut odmora, da greš lahk ven na cigaret, in pač ker si na cigaretu, veš da nisi v 

službi in pač je občutek kokr, mmm, ja, da počneš neki, kar želiš počet (...) 

 

Komponenta občutka nadzora je, da lahko počne, kar želi. Hkrati je kajenje nekaj, kar je navajen 

početi; je neka rutina, ki mu zaradi domačnosti daje občutek nadzora nad situacijo: 

 

3[20] 

Mogoče bolj, da sm v kontroli nad situacijo recimo pač, če lahko prižgem cigaret, mam 

kontrolo nad situacijo. (...) nasploh sm rahlo takšen človek, bolj se varno počutim, če 

vem, da je neki pač pod kontrolo, da je neka stalnica, da je neka rutina, tko naprej. (...) 

mam občutek, da kadar lahko prižgem cigaret, pač mam kontrolo nad tem, kar se 

dogaja, zato kr pač sem lahko prižgal cigaret, ker sem lahko neki naredu, kar bi želel 

nardit. Takšen občutek, no, recimo. 

 

S: Torej, če poskušam ponovit, s tem da ti v neki situaciji lahko narediš nekaj, kar poznaš 

... 
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Kar mi je domače, ja. 

 

S: Kar ti je domače? 

 

Ja, kar mi je domače, ja, v bistvu, kot da bi prnesu en del doma ven.  

 

S kajenjem ima občutek nadzora nad situacijo, kar je še posebej pomembno, ko gre v svet, torej 

v socialnih interakcijah. V določeni situaciji naredi nekaj, kar mu je domače (torej, kadi) in tako 

v neznano situacijo, nad katero nima nadzora, prinese en vidik doma. Na ta način ta situacija 

postane zanj lažje obvladljiva. 

 

Razvoj teme Obvladovanje socialnega sveta nakazuje, da začetno raziskovanje funkcije kajenja 

kot pomoči pri občutku manjše izpostavljenosti pred ljudmi, ni pravilno, saj Klemen to na koncu 

zanika. Ne zanika pa pomembnosti občutka nadzora nad socialnim svetom in vloge, ki jo ima 

pri tem kajenje. Zdi torej se, da kajenje v vsakem primeru predstavlja način spopadanja s 

socialnim svetom. 

 

3.4.4 Nepomembnost užitka 

Iz analize Klemnovih transkriptov je izstopila tudi tema Nepomembnosti užitka, ki se nanaša na 

to, da Klemen pri kajenju ne občuti užitka. Potreba po cigareti je sicer močna (Klemen ne zmore 

prenehati kaditi) in se pojavlja v različnih situacijah, nikoli pa po njej ne poseže, ker bi si zaželel 

užitka ob tem. Kajenje mu je pravzaprav nesmiselno; prvi vdih cigarete mu prinese sprostitev, 

nato pa bi cigareto celo kar zavrgel: 

1[21] 

Proti koncu cigareta [je sprostitve] vse manj, ja, kakšenkrat bi kr vrgu cigaret proč že 

pr polovici skajenega cigareta, kr se mi ne da časa zapravljat za to, ampak ... (...) Ker 

je že prižgan pač [ga skadi do konca]; kadar si naročiš neko hrano za pojest, jo poješ 

do konca, ne, v restavraciji, recimo, tut če nisi lačen.  

 

Še več, kajenje mu velikokrat prinese fizično slabše počutje, npr. okrepi slabost. Klemen recimo 

kadi vsako jutro, čeprav mu to ne ustreza:  

2[22] 

(...) takšna je navada zjutraj bolj kot ne, torej da mam cigaret v roki, a ne. Hmm, ki tut 

takrat še škodi v bistvu, ker pač, neki s pritiskom, al je pač nizek pa ga cigaret zviša, al 

ne vem kaj je, ampak pride do ful takšnih nasprotujočih se sil občuteno, ne paše mi. (...) 

se mi dejansko srčni utrip kar poviša, kadar prižgem cigaret (…) Hmm, pa ta občutek 

vrtoglavosti se mal poveča, pač, hmm, ne vem, občutek je, kokr da bi že teku skorajda 

pač med to hojo, hmm, če prižgem cigaret zjutraj direkt pač na svoje stanje zaspanosti 

(...) 
 

Podobno je po kosilu, saj ima probleme z želodcem in po obrokih občuti slabost. Kajenje to 

slabost še poglobi, kljub temu pa posega po cigareti tudi takrat. Vidimo torej, da je komponenta 

užitka pri njegovi zasvojenosti zanemarjena. Še več, tudi to, da mu kajenje v veliko okoliščinah 

telesno sploh ne ustreza oz. mu prinaša neprijetne občutke, ga od kajenja ne odvrne. 

 



71 

 

3.4.5 Posledice kajenja 

Klemen bi s kajenjem rad prenehal. Kot prikazuje spodnji izsek, opaža s kajenjem povezane 

estetske, zdravstvene in druge težave: 

 

1[23] 

S: Kakšen odnos imaš do kajenja?  

 

Jah, pa tko, rad bi nehu, ampak, hmm, po eni strani, ja ne, ni mi všeč pač, neka obloga 

na zobih se mi dela, sm že enkrat šel do zobarja in mi je to uštimu in zej v parih mescih 

se je spet nazaj vrnilo ... Nism verjel, da tko hitro, ampak ok. Tudi izgubljam občutek za 

okus, mislim, tko sm pogruntu, da rabim ful več soli kokr moja punca, pa tko to je že 

nasploh začinjena hrana, tko, ne vem (...) Tudi ja, pljučna kapaciteta se mi je ful 

zmanjšala, sm opazu, js sem se včasih ukvarju s petjem, sicer ne več tolk zadnje čase, 

ampak opažam tudi, da pač, da note ne zdržijo tolko več časa, kokr so včasih, mm, s tem 

tudi povezan pač upadec sposobnosti splošne hoje pa tko naprej, mislim sposobnosti, 

pač, ta vzdržljivost mi je pač zmanjkuje (...) Pa kadilske kašlje mam, mal nadležna stvar, 

ja. 

 

S: Ni pa nekih dolgoročnih skrbi zaradi zdravja ali so? 

 

Mislim, rad bi neumrl od raka, ampak tko al tko se zdi kr verjetno, da bi od kakršnega 

koli raka umrl, mislim. (...) 

 

Vseeno pa s kajenjem povezana skrb za zdravje pri njem ni zelo izražena. 

 

 

3.4.6 Vedenjski vidik 

 

Kot smo videli do sedaj, Klemen preko kajenja po eni strani zadovolji svojo odvisniško potrebo 

po nikotinu, kajenje pa mu pomaga tudi pri pomirjanju drugih stresnih situacij, kjer sicer ne čuti 

potrebe po cigareti kot taki (oz. po nikotinu). Pokazalo pa se je tudi, da je del fenomena 

zasvojenosti pri njemu tudi sam akt kajenja. To ilustrira naslednji izsek iz intervjuja:  

2[24] 

 (…) zanimivo, ker mi je dejansko uspelo takrat prov nehat tobak kadit, ampak sem 

prešaltu direkt na to [elektronski cigaret], kr na neke vrste nikotin, a ne, sprva sm meu 

neke težave, da sm hotu še zmer prižgat cigaret pa ga ugasnt, a ne, to pa ne moreš pr 

elektronski cigareti narest, ker je gumb za pržgat gumb za ugasnt in to je to. (…) Ni 

pristnosti. (…) če je bla kakšna žurka, zagotovo tisti elektronski cigaret ne bi pomagu, 

ker pač alkohol je tut dost povezan z željo po kajenju, pač pri vseh kadilcih, a ne. 

 

Klemnu je v obdobju, ko je tobak nadomestil z elektronsko cigareto, manjkalo vedenje 

prižiganja in ugašanja cigarete, ki se mu ni zdelo pristno. 
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Vedenjski vidik kajenja se kaže tudi v tem, da mora imeti v roki cigareto, ko zapusti prostor 

(ko gre iz notranjosti v zunanjost). V teh primerih (navadno) nima potrebe po nikotinu oz. ne 

zadovoljuje svoje odvisniške potrebe, vseeno pa cigareto prižge: 

 

1[25] 

Ja, ko zapustim kakšen prostor, torej, kadar stopim ven iz hiše ali iz kjer koli, torej šola, 

recimo, gremo domov, prižgem cigaret, (...) kadarkoli stopim iz kakršnega koli prostora, 

v katerem sem bil kdaj, (...) kjer koli sm pač bil kdaj kakšnih 45 minut al kej takšnega. 

 

S: Kaj ti začutiš ob tem, recimo, zdaj si tukaj, bova tu še kakšno urco, in ko boš prišel 

ven ...? 

 

Pomanjkanje, eno pomanjkanje predmeta v roki med hojo domov, bom reku tko, no. 

 

S: In če samo preprosto greš in ne prižgeš cigarete? 

 

En takšen občutek bi bil, kot da bi pozabu ključe doma. Pomojem, en takšen, no ne vem, 

pomojem, da bi bil takšen občutek, kot da neki pozabim počet, kar bi ponavad počel. 

(…) To je navada (…) Ritual, ja. 

3[26] 

Mogoče bolj, da sm v kontroli nad situacijo recimo pač, če lahko prižgem cigaret, mam 

kontrolo nad situacijo. (...) nasploh sm rahlo takšen človek, bolj se varno počutim, če 

vem, da je neki pač pod kontrolo, da je neka stalnica, da je neka rutina, tko naprej. (...) 

mam občutek, da kadar lahko prižgem cigaret, pač mam kontrolo nad tem, kar se 

dogaja, zato kr pač sem lahko prižgal cigaret, ker sem lahko neki naredu, kar bi želel 

nardit. Takšen občutek, no, recimo. 

 

Kot smo videli v okviru teme Obvladovanje socialnega sveta, je Klemnu kajenje pomembno 

pri tem, da mu v socialnih situacijah daje občutek nadzora. (V okviru podteme Smokescreen pa 

ima cigareta prav tako funkcijo skrivanja pred ljudmi, vendar je Klemen to kasneje zanikal). 

 

 

3.5 Ivanka – kajenje 

Pri Ivanki so izstopile naslednje nadredne teme: Pomiritev, Nagrada – podpora dogajanju, 

Presek pomiritve in nagrade, Družbeni vidik, Neužitek ob kajenju in Odnos do kajenja. Prvi 

dve temi se nanašata na to, kdaj soraziskovalka v največji meri poseže po cigareti, Presek 

pomiritve in nagrade vključuje dve podtemi, ki se nanašata na Ivankino povezavo kajenja s 

časom zase in občutkom, da je vse v redu, pod temo Družbeni vidik je predstavljen pomen 

družbenega konteksta pri kajenju, v okviru teme Neužitek ob kajenju se dotaknemo neprijetnosti 

in nesmiselnosti kajenja, Odklonilen odnos do kajenja pa obravnava njen nesprejemajoč odnos 

do kajenja. 

 

3.5.1 Pomiritev 

Kot najbolj izrazita tema se je pri Ivanki izkazalo pomirjanje s kajenjem. Tema se deli na 

podtemi Pomiritev anksioznosti, ki se nanaša na Ivankino samopomirjanje s kajenjem v 
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situacijah, ki sprožijo anksioznost, in na Rešilno bilko, ki obravnava splošno Ivankino 

dojemanje cigaret kot opore v različnih situacijah (slednje niso nujno stresne). 

 

3.5.1.1 Pomiritev anksioznosti 

Ivanka ima v splošnem probleme z anksioznostjo, zato se vsakodnevno zvrsti veliko situacij, v 

katerih se pomirja s kajenjem. Anksiozno se še posebej počuti v socialnih situacijah (npr. v 

gneči na avtobusu). Zelo pomembno vlogo pa ima kajenje tudi pri njeni pomiritvi oz. sprostitvi 

napetosti po končani službi, kar ilustrira spodnji izsek: 

 

11[1] 

Hmm, ne vem, zdi se mi, k zapustim ta prostor oz. recimo, v službi ne moreš dat tega 

ven, ne, in pač ceu cajt zadržujem in pač delam ostale stvari, ne. Hmm, to v bistvu 

anksioznost, pač mal jo potlačujem, ne. Te občutke ... Pač morem bit okej, ne. Hmm, ja, 

in pač, veš, in pol si že ustvariš v glavi nek film, kako bo pol, ko prideš ven, a veš, mislim, 

k končaš, ne, "okej, pol se pa loh dan začne, ne". Hmm, pa lah normalno zadiham pa 

sprostim to ... 

 

S: In da bi to naredila, bi rabla en cigaret? 

 

Ja, za začetek, tega. (...) ponavadi vedno, ko končam službo, si morem cigaret pržgat, 

ne, ko grem dol na zrak. 

 

Iz zgornjega izseka vidimo, da je Ivanka navajena, da ji sprostitev po službi prinese cigareta. 

Kot pokaže spodnji izsek, ji cigareta predstavlja nekakšen sprostitveni ritual, brez katerega ne 

more sprostiti čez dan nakopičenih napetosti: 

 

10[2] 

S: Torej, rekla si, da bi pasal cigaret zraven zdej? (smeh) 

 

(smeh) Ja.  

 

S: Točno ta občutek me zanima, kaj je ta občutek, midva tle sediva, vsak ma svojo kavo 

v roki in zdaj bi pasal cigaret ... 

 

(smeh) Ja ... Hmm, to bi bla zdej tista pika na i. Hmm, to je to, ko zaključiš s službo in z 

vsem težkim, ne bom govorila grdih besed, v glavnem, težek dan je mimo in pač si 

privoščiš tisto kavico in ta cigaret zraven je tist »aaaah« [olajšanje], hehe. Mislim, bi 

bil. 

 

S: Mhm. In zdej ko ga ni, zdej ga pač ne bo ... Kakšen je zdej ta občutek?  

 

Mislim, sej je vzdržno, ne, ampak tko, hmm, zdi se mi, kot da ne morem napetosti 

sprostit. Brez tega cigareta. (...) tak filing mam zle recimo, ko vdahnem, ne dobim dovolj 

zraka v pljuča, ne, in mam občutek, da ne morem dihat, ne. In me stiska, hmm, me že 

ceu dan, že od jutra, k je blo tko mejčkn stresno tko v službi, ampak nič posebnega, pa 

sem sam čakala, veš, nekak v glavi podzavestno, »okej, sej k bo konc, pol pa tist cigaret 

pa kavica, aaaaah« (...) nek sprostitveni ritual.  
 

Ivanka ima občutek, da si brez pomoči kajenja ne more oddahniti, pri čemer kot komponento 

napetosti navaja tudi nezmožnost vdihniti v celoti. Med enim izmed intervjujev je Ivanka, 
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podobno kot zgoraj, poročala o anksioznosti, ki bi jo želela pomiriti s kajenjem. Skupaj smo se 

dogovorili, da gre skadit cigareto in pri tem opazuje svoje doživljanje: 

8[3] 

Hmm, ja. Ta prvi dim ... Mi je bil ful ono »ooooooh«, tko oddahnla sem si ful. V bistvu, 

ko sm si oddahnla, sm začutla, da sem res dobila zrak v pljuča, no. Oz. dim. (...) v smislu, 

da sem lahk dobila sapo, da sem lahk ... lažje sem zajela sapo, no. Khmm, ker recimo, 

ko sem anksiozna, mam bolj plitko dihanje. In mam doskrat občutek, da ko vdahnem, da 

ne dobim dovolj zraka, ne. (...) tist prvi del, ne, ko sm si ga pržgala in vdahnla je blo tist 

»okeeej« [olajšanje], mmm, potem sem opazla, da mi ni prijetno v ustih, da me kr mal 

peče, ta dim … Hmm, pa dlje, k sem kadila v bistvu, bolj mi je blo tko, kr neki, no. Tko, 

nesmiselno, no. Mislim, tko ni mi blo prijetno. Sam tist, bom rekla, prvi del cigareta, 

mogoče, al pa prva tretjina, tko, k sem že pol vidla, da bi ga najraj kr vrgla, ne, pa sem 

rekla, ajd sej bom še skadila do konca ... 

 

Ivanka si je s pomočjo cigarete, ob prvem vdihu, lahko oddahnila, pri tem pa začutila, da je 

dejansko lažje vdihnila. (Iz zgornjega izseka pa izstopa še nekaj, in sicer nesmiselnost 

nadaljnega kajenja, ko je bila sprostitev že dosežena, kar pa je podrobneje predstavljeno v 

nadaljevanju, v sklopu teme Neužitek.) 

 

Ker je Ivanka izpostavila, da se ji zdi, da bi sapo lažje zajela tudi s pomočjo neprižgane cigarete, 

je v nadaljevanju opazovala, kaj se zgodi v takšnem primeru: 

 

12[4] 

S: Kako se počutiš zdej, ko držiš med prsti? 

 

Js sm korak bližje. Čaki, bom probala to mal opazovat. A veš, to ... (smeh) 

[Potapka po cigareti, kot da otresa pepel] 

Zdej sm pa dobila mal zraka notr ...V pljuča, zdej sem pa. 

 

S: Že sam s tem, da držiš cigaret?  

 

Ja, si lahk to predstavlaš. 

 

Tudi oponašanje kajenje z neprižgano cigareto je Ivanki omogočilo, da je lažje vdihnila. 

 

 

3.5.1.2 Opora 

Kajenja pa Ivanka ne uporablja le z namenom pomiritve in sprostitve anksioznosti, pač pa ji 

predstavlja tudi nekakšno splošno oporo v vsakdanjih življenjskih situacijah. Zato mora imeti 

cigarete vedno pripravljene (za vsak slučaj), ni pa nujno, da bo po njih v določenih okoliščinah 

tudi zares posegla. To je bilo izrazito npr. v obdobju hujše anksioznosti, ko je med vikendi 

doživljala panične napade: 

2[5] 

Mhm, če dobr pomislim, (...) neki mam tist trenutek, kar me zagotovo ne bo razočaralo, 

no, al pa ne bo šlo stran al pa bo tam za mene. (...) al pa se spomnem, ko sem bila dost 

časa dostkrat sama, ne vem, ni bilo nobenga cimera tazga, hmm, pa mi je zmanjkal 

cigaretov, ne, pa ko sem bila recimo doma (...) in vem, da sem, hmm, v enem trenutku, 

ko sem js vedla, da jih nimam več [cigaretov], me je začela mal, tko mal, ne bom rekla 

panika, ampak pač tko ena taka blaga anksioznost, »kaj bom zdaj brez cigaretov, kaj če 
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bom jaz to rabila, kaj pa bom pol, ko bom hotla it mau na oddih«, čeprav sem bila doma 

recimo. In ja, pol sem seveda šla, tut če je bo treba pol ure peš (smeh) do trgovine po 

cigarete, ja mmm. 

S: Kaj bi brez tega? 

Ja, no, to je pa zdaj mogoče še del še ene druge zgodbe, ko sem pa mela med vikendi te 

panične napade, mmm, in mam bolj hudo anksioznost, ne, in kr se je to res konstantno 

ponavljalo vsako nedeljo, že soboto zvečer, ampak nedelje so ble sploh tko, in če sm js 

vidla, da tega nimam, sem bla pa tist »zdaj pa sploh no go«, ne.  

S: Torej cigareta je bila neka pomoč pri temu, kaj ...? 

Ja, vsaj neki, kar je, kar je res tuki za mene, in pač, ne vem, edino, kar imam res tam, 

tko na ta način (...) 

Iz zgornjega izseka vidimo, da Ivanka cigarete doživlja kot nekaj, kar ji je v oporo, so celo 

edina stvar, na katero se lahko opre. Pomembno ji je, da jih ima pripravljene, še preden pride 

do zanjo krizne situacije (npr. paničnega napada). Kajenje pa ji je v oporo tudi v situacijah, ki 

sicer zanjo niso stresne: 

1[6] 

(...) recimo, ko smo mi sošolci tko na kavici, ne, da bi zdaj jaz kr sedela tam, pa bi kva 

počela, čeprav se pogovarjaš, ampak (...) tko no, kokr da neki počneš takrat tist trenutek 

še zraven, no, kokr da mogoče ni sam dost ta moja prisotnost oziroma prisotnost drugih, 

no. (...) mogoče se, mogoče se mejčkn bolj samozavestno počutim, no. (...) kokr da sem, 

ne, v bistvu, kokr da bi blo to, da bi bla moja taka rešilna bilka, no. Če bi šlo karkoli 

narobe (...) Čeprav nima dejansko it kej tko narobe, ampak na ta način, ne, da mam pa 

jaz neki … svojga tam ... 

 

Iz zgornjega izseka vidimo, da Ivanka kajenje v splošnem doživlja kot »rešilno bilko«, torej 

tudi v situacijah, ki niso neprijetne (druženje s prijatelji) oz. v katerih ni pričakovano, da bo šlo 

kaj narobe.  

 

V nadaljevanju smo vlogo kajenja kot opore v socialnih situacijah še dodatno raziskovali. 

Spodnji daljši izsek se nanaša na dogodek, ko je Ivanka druženje z znanko takoj asociirala s 

kajenjem: 

6[7] 

(...) mogoče se včeri bolj spomnem, kr sem mela obisk cimre, ne, blo je tko, da si 

namenoma nism kupla cigaretov, mi jih je zmanjkal, pa sm rekla, »pa lej, jih ne rabim 

dons«, ne, in sm bla čist okej, no, v bistvu sm se z nečim drugim [zamotila], ne (…) in v 

glavnem, nism šla v trgovino, nism kupla cigaretov, sm rekla »ma ne bom do jutr, bom 

že jutr, ne, če bom mogla«, in sem se tko organizirala, mela sem neki za delat, pol sem 

rekla »grem kak film pogledat, pa neki bom pojedla zraven« in ni blo panike, dokler me 

ni klicala bivša cimra in je mela eno posebno situacijo, me je klicala, če bi lahk pršla 

mal do mene, sem rekla »ja, valda«, no, potem sm pa js začutla to potrebo po cigaretu. 

»No«, sm rekla, »veš ka, boš šla z mano sam do bencinske, da si grem po cigarete«, kr 

je bla že ura velik, no, neki čez devet, mmm, in, mmm, tko ona »ja, valda« … 

 

S: Ne morš si pa predstavljat tega, da bi se z njo dobila in da ne bi blo zraven cigaretov? 
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Ne. Ne. Sploh pa kr je bla ena taka napeta situacija, mislim, iz njenga življenja, ne (…) 

In pol je pršl do tega, da sm zamudila na črpalko oz. se je že zaprla, ker smo midve se 

še ven zaklenle in sva čakale drugo, da pride odklenit, in je mela ona samo še par 

cigaretov in pol sm seveda jo prosla pač, če ji lahk kak cigaret vzamem, pa je pač tak 

šlo skos. 

 

S: Ti si bla doma in potem te prijatlca kliče ali kaj? 

 

Ja. Čist neplanirano (…) Js sm že gledla film, vse super, ja. 

 

S: Ona te kliče, če lahko pride, da se pogovorita. 

Ja. Tako. 

 

S: In ti rečeš ja in potem se pojavi želja po cigaretu ali kaj? 

 

Ja. Takoj ... 

 

S: Že ko sta se pogovarjali? 

 

Ko sva se pogovarjale, »aha, okej, joj, dej, js morem cigaret«, na ta način. 

 

S: Se da še kej bolj opisat to, ko ona reče »js pridem, a lahko pridem«, ti rečeš »ja«, in 

takoj se pojavi kaj? Na kakšen način se pojavi želja po cigaretu? 

 

Se pojavi, ja. Hmm, zdej js ne povezujem tega z njeno situacijo, v smislu, tut če bi prišla 

kr tko, da je šla mimo in bi rekla »dej, pridem na en cigaret«, bi blo men ono, »aha, js 

tut rabim cigaret«. (…) A veš, kaj ti hočm povedat? Da v vsakem primeru, tut če bi ona 

al pa kdorkoli tko prišu, js bi rekla, »okej, zdej nimam, okej, zdej bom pa rabla, k boma  

čvekale zuni«, recimo, ne (…) 

 

S: Recimo, če bi pa ona prišla čist nenapovedana na tvoja vrata, a je to možno, recimo, 

da te ne bi poklicala prej, ampak samo bi se pojavla ...? 

 

 (…) Ja, si predstavljam, js bi odprla vrate, ona bi itak rekla »dej, gremo na čik« in js 

bi rekla, »ja itak, da gremo« (smeh) Mislim, a veš, ne bi mogla uno, »ja dej greva, ti 

kad, js pa ne bom, kr itak sm se odločla, da dans ne bom kadila«, ne, to ne bi zmogla. 

(…) To to lahk zagotovo rečem, da ne bi. (…) Neki bi mi manjkal. (…) Se pravi to 

druženje to neki, ne, (…) men mi neki manjka al neki bi mi manjkal (…) 

 

S: Kako pride ta misel, treba je it na črpalko in kupit cigaret? 

 

Predstava o tem, kak bo to zgledalo. (…) Na nek način, ker ne bi blo isto, mislim, se 

pravi, že vnaprej js pomislim, da pač ne bo isto, kot če bi bla brez cigareta.  

 

S: Ti si že predstavljaš, kako bo, kako pa bo s cigaretom, mislim, tko, kaj si si 

predstavljala? 

 

V bistvu predstava bolj zgleda tko, kokr da sm si predstavlala to situacijo, midve sva 

tam zunaj na terasi kot običajno, ne (…) Predstavlala sm si v bistvu ... ja, vedla sem, da 

bo neki neprijetnega iz njene strani, v tem smislu (…) In da bo, ja, in da bo mogoče to 
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še na mene mejčkn vplivalo, da bom mal vznemirjena, ne ... 

 

S: Kaj je tisto, kar ne bi blo isto, kar bi zmanjkalo v tej sliki, v tej predstavi? 

 

Zdej ena od opcij k se mi je porodila, sej pravim, ne vem, to bi mogla raziskat, ne (…) 

Je to, kt da js s tem na nek način en del sebe mau potlačim, hmm, ker se ne počutim 

dovolj pogumno, da bi izrazla ta drug del sebe, se pravi, da bi povedala točno to, kar si 

v resnici mislim (…) In pač probam tko bit bolj uno, okej, bolj poslušat, okej, bolj 

poslušat pa ono ja, mejčkn že poveš, ne, pa kej svetuješ ta varianta, ampak kt da js s tem 

mal sebe pomirim, »no dej dej sej sej«... 

 

S: Kaj? Sej ni treba tistega povedat al kaj? 

 

Ja, kt da mi na nek način mal pomaga pr tem, mislim, pomaga, ne, ja ... A veš, tko, kokr 

da, »dej, sej je okej, sam bot tle z njo, pa pač ne svojga mnenja zdej«, ne, ker itak ne bi 

(…) Kt da mene na nek način tolaži ta cigaret, mislim, tolaži (…) Kt da midva veva, to 

je zdej ful smešno ... 

 

S: Kdo midva? 

 

S cigaretom. (smeh) (…) Midva sva okej, midva veva, on je moj, on je moj prijatu (…) 

Kt namišljen kolega. 

 

Ivanka je imela v načrtu, da bo večer preživela sama – brez cigaret. Ko pa jo je poklicala znanka 

in se povabila na obisk, se je Ivanki takoj pojavila predstava, kako se bosta pogovarjali, skupaj 

z zavedanjem, da ji bo znanka govorila o nečem neprijetnem. Ob tem se ji je pojavila potreba 

po kajenju. Zdi se, da v socialnih interakcijah cigareta Ivanki predstavlja pomembno oporo pri 

zadrževanju svojega mnenja. Pri tem pa je še posebej zanimivo poosebljanja cigarete (»Kt da 

midva veva (...) S cigaretom«; »on je moj prijatu«); Ivanka zadržuje svoje mnenje, a v oporo ji 

je, da s cigareto vesta resnico. Podobno je tudi v spodnejm izseku, v katerem opisuje nedavno 

druženje s prijateljem: 

 

7[8] 

(...) on [prijatelj] je zlo introvertiran, recimo, js sem pa ful obratno, mogoče v nekih 

delčkih, kt da me, mislim, mi ta cigaret mal pomaga, a veš, da me mal nazaj drži, da ne 

sprašujem tako direktno, ker pač res pazim, da ne bi, a veš, niso vsi tko, ne. (...) kt da 

me mal brdza cigaret, ne, na ta način, v kakšnih situacijah z njim, k sva k sva se 

pogovarjala v enih trenutkih. (…) Mislim kt da mal, ja, kt da mi pomaga regulirat sebe. 

(…) Kot da me mel nazaj, en korak nazaj stopim. (…) S tem ko pač pazim na drugega, 

mislim, pazim na to, da ne bom šla js predaleč oz. ne bom njihove meje prestopla na 

primer. (…) 

 

Kaže se, da je Ivanki prisotnost cigaret v oporo, kar se izraža predvsem v socialnih situacijah, 

v katerih s pomočjo kajenja lažje ohranja določeno stopnjo nevpletenosti. 

 

V okviru te teme, predvsem izseka 6[7], je vidno tudi, da je v Ivankinem primeru druženje tesno 

prepleteno s kajenjem, kar je podrobneje predstavljeno v okviru teme Družbeni vidik. 
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3.5.2 Nagrada – podpora dogajanju 
 

Do sedaj smo videli, da Ivanka po cigareti najpogosteje posega z namenom pomiritve. Drug 

pomemben vidik kajenja pa je vezan na nagrajujoč učinek kajenja. Ivanka po cigareti namreč 

posega tudi, ko se počuti prijetno in želi te občutke še okrepiti.  
 

Ojačanje prijetnih situacij je vezano predvsem na družbene situacije. Kajenje je v tem primeru 

lahko nekaj dobrega, kar še okrepi neko že sicer prijetno situacijo. To je rahlo nakazano že v 

spodnjem izseku, kjer je kajenje del rituala s prijateljico, v katerem Ivanka uživa: 
 

1[9] 

Ja, ker recimo v službi, ko grem dol, mam telefon in ponavadi se že prej zmenim s Špelo, 

da se slišiva, ne. (...) pržgem si [cigareto] in istočasno kličem, že. (...) Ker recimo doskrat 

sva s Špelo tko mele, kadar se nama ni uspelo videt, hmm, da sva se zmenle, da greva 

na kavico in cigaret na telefon, ne. To je zdej ful smešno. In sm šla js recimo na 

balkonček, k sm si kavico nardila, ona si je tut nardila na terasi in sva pol itak čvekale 

eno uro, recimo, in sva kavico pile tko na daljavo. (...) Na ta način in mi je blo top to, 

ne. (…) 
 

Še jasneje pa je funkcija kajenja kot sredstva, ki še podpre že sicer prijetno dogajanje, vidna v 

spodnjem izseku: 
 

3[10] 

(...) Sem pa dostkrat recimo to opazila, da kokr je tema bolj ... sočna (smeh) al pa da so 

kakšne bolj take zadeve, ne, pa ni rečeno, da zdaj slabe, ne, da je to bolj tist »dej dej 

dej«. Tko pri seb te misli ne, če opazujem, »dejmo dejmo, še enga prižgat«, tko na ta 

način (...) Joj, ful je težko to opisat v bistvu. Tko kokr, ne vem, da ti recimo prijatlca 

razlaga o eni zadevi, k je mogoče mal komična mogoče mal tko veselo vznemirjena, ja 

na ta način. In si pol »a res?« in pol še »a dej no, dej no«. Kokr razmišljaš, ne, seveda 

ne rečeš to na glas. »Bom še enga prižgala« in pol tko poslušaš in si tko »a reees?« (…) 
 

Ivanki se torej v pozitivno vznemirljivih pogovorih pojavijo misli o kajenju. Spodnji primer 

kaže, da Ivanka podkrepitev prijetne situacije s kajenjem povezuje z naučenim vedenjem, 

pridobljenim od mame: 

4[11] 

(…) na ta način dostkrat občutim, a veš, k sem ti rekla zadnjič, kokr da je sočna tema. 

S kolegico, ne. Oz. tko neki, kar ti bo povedla, pa tko js »ja no dej, da si pržgemo«, a 

veš, uno (…) Hmm ... v bistvu, prvo, kar mi pade na pamet, se spomnem moje mame, k 

je dostkrat tko reagirala, hmm ...  

 

S: Kako? 

  

Hmm, recimo zdej, ko sm že js mejčkn odrasla, ne, pa se pravi, ko sm že bla preseljena 

na ta način stran od nje, mmm, in sva se midve vidle, ne. In je potem ona "ja pridi pridi", 

ne, in si ona na isti način je zej na tist cigaret s tistim luštom, ne, s tistim užitkom, no, 

kokr, "ja, povej mi, ne, da vidim kak si kaj, da ti js tut neki ti morem povedat" (…) V 

glavnem, hmm, tko res z užitkom in ona tist cigaret prižge in je tko in ta njen obraz tak 

kr poln radosti kr tko čist neki druzga, no. (...) In spomnem se tega in da sem na neki 

točki začela, da js to nezavedno ponavljam oz. podobn začet doživljat v enih trenutkih.  
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S: Tko kot neko tako prijetno vznemirjenje, ki ga še podkrepiš al kaj narediš s tem, ko 

cigaret prižgeš? 

 

Hmm, ja, podkrepiš, čaki ... Ja. Podkrepiš, ja, točno, ja, ta pika na i, to, »okeeej, zdej 

pa povej, zdej se pa lohk začne ,zdej pa je perfect moment«, a veš, ta varianta, ne. (…) 

Hmm, zdej je vse okej in ta cigaret je okej in v tem, k je vse okej, pač pozabiš na to, da 

v bistvu kajenje ni okej in predvsem uživaš tist trenutek in pač se maš lepo in to je to. 

(…)  
  

3.5.3 Presek pomiritve in nagrade 

Ta tema vključuje dve podtemi, ki se pravzaprav nahajata na presečišču prvih dveh 

predstavljenih tem, torej Pomiritve in Nagrade – podpore dogajanju, saj hkrati izražata tako 

pomirjujoč kot tudi nagrajujoč vidik kajenja. Podtema Vse je v redu se nanaša na občutek, da 

je vse v redu, ki ga Ivanki daje kajenje. Čas zase pa obravnava kajenje kot sredstvo, ki Ivanki 

omogoči, da si vzame čas zase. 

3.5.3.1 Vse je v redu 

Spodaj je prikazan daljši izsek, ki kaže, da je kajenje pri Ivanki povezano z občutkom, da je vse 

v redu: 

 

4[12] 

(...) js sem pač vedno ful vesela, ko grem k njej [sorodnici] in ko pridem, mogoče v tem 

smislu, da si želim, da to traja, ne. In v resnici js bi najraj živela z njo, no, je pač edina 

oseba kokr, hmm in ... Pač ja, kt da, kt da se bo to dobr nehal, pa ne vem zakaj cigaret 

s tem povezujem ... Ker midve se lahko ure in ure pogovarjamo in pol k me šokira včasih 

s kakimi temami, pa ne slabonamerno, ne vem, »dej, greva drugam zdej, dej, nehi tolk 

kadit«, a veš tko, mislim, js zgleda povezujem to s tem dobrim, kokr midve mama, ko 

pridem, ampak ... 

 

S: Kaj bi se zgubilo, če se vidve fajn mate, se pogovarjate in potem pa rečeš, »ne, ne 

bom kadila«? Kaj? Bi se še vidve lahko fajn mele med sabo ali ...? 

 

Mislim, valda da bi se še lahk, da bi blo vse okej, sam kaj je pa ... Zakaj to meni, ja, 

zakaj ti neki manjka? Neki je na tem, ja, sam ... 

 

S: Ja. Kaj manjka? 

 

Ja, ta pika na i, ne, ampak kaj je to? (...) Čaki, zdej če greva mogoče po dolgi poti, mhm, 

aha, spomnem se, da se je ona zdej preselila pred kratkim in ko sm bla na kratkem 

obisku pr njej neki časa nazaj, ne kadi več, kokr je prej (...) zdej pa recimo ne kadi več 

v stanovanju (...) ampak na balkončku, ne. In pač vem, da sm zadnjič, sva šle pol še na 

balkonček, pa je bla tko ena taka podobna situacija, ko smo tist skadile, spile kavo pa 

tist ona »ma dej, js mam dost teh cigaretov, ne bom več, ne paše mi«, v tem smislu neki 

in vem, da jo je še glava bolela in potem tko, hmm, kao »gremo zdej notr, ne, gremo 

noter«, v tem smislu, ne. Hmm ... 

 

S: In tebi je blo žal ali ...? 

 

Ja, ni mi blo kul. (...) Ker se bo to nehal. 
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S: Kaj se bo nehal? 

 

Mmm, to druženje, to, pač, da smo na kupu in je blo trenutno vse okej in pač, da bo zdej 

tega konec. 

 

S: Ampak kako je cigaret s tem povezan?  

 

 (...) Mmm, ja na nek način nas [povezuje], k smo kadilke, ampak ne vem zakaj, ne vem 

zakaj. Mislim, sej konc koncev res nismo šle potem notr, da bi se usedle, ampak smo šle 

po drugih opravkih, ne, ampak je blo pa neki s cigaretom povezano, zdej pa ne vem al 

dejansko al ... Mislim, ne vem kt da se kr, ne vem, kr prestrašim tega ... Ne bi mi blo 

isto, kokr če bi šle pol res mogoče se, ne vem, drugam presest (...) Tko ja, kot da je blo 

mal drugač, no, zarad tega a veš, ni tega ... 

 

S: Česa ni? 

 

Tko kt da je vse bolj realno, ni tega, da mejčkn pozabiš na vse ostalo pa pač si tam pa 

pač ti je vseeno za vse pa kadiš pa pač se maš lepo ... Ker pa ni več tega, si pa kr ... 

 

Zgornji primer se v prvem delu nanaša na Ivankin obisk sorodnice, ki je prav tako kadilka in s 

katero ob vsakem obisku skupaj kadita in se pogovarjata, česar se Ivanka vedno tudi veseli; 

vidimo, da prijetni situaciji, kot je pričakovan pogovor s sorodnico, enostavno »nekaj manjka«, 

če ni hkrati prisotnega kajenja. V drugem delu pa Ivanka opisuje situacijo, ko je bila prav tako 

na obisku pri isti sorodnici; skupaj sta kadili, kar je sorodnica prekinila z izjavo, da gre z balkona 

v stanovanje (kjer se ne kadi). Takrat se je v Ivanki vzbudil občutek, da se bo nehalo to, da je 

vse v redu. Zdi se, da kajenje Ivanki pomaga, da se odmakne od resničnosti nekam, kjer je vse 

v redu.  

 

Podobno se kaže tudi v spodnjem izseku: 

2[13] 

(...) najlaže bom zdej tko opisala, tko kot nehaš pol kadit, pa greš drugam, v drug 

prostor, se pravi tko kr back v reality, no, na ta način. Če razumeš (...) Kot da si v enem 

drugem, ne bom rekla svetu, ampak, kt da si ... takrat je pač okej (...) Se pravi, nima tolk 

veze s tem človekom, no ... Ki je na drugi strani, ne. (...) tko kokr da, tle ne more se nič 

narobe zgodit, tle je vse okej ... In midve se mamo super in to je to. (...) Ja, pol [ko se to 

konča] je pa kr »kva pa zdej«, mislim, tko pa kr »ooo«, notr te kr stiska tam vse (...) V 

prsih ja pa tko boli, peče, tko kokr da bi me en, ne vem, blago rezu (...) V bistvu, ja, na 

nek način, kokr da to predstavla po eni stran,i da je to neki fajn in takrat sm js okej in 

takrat mene to pomiri, ne. Kot da povezujem kajenje s tem občutkom (...) 

 

Kajenje ustvari nek prostor, kjer je vse v redu in kjer se ne more zgoditi nič slabega. Če se to 

prekine, se pojavi anksioznost. Ivanka izpostavi, da povezuje občutek, da je vse v redu, s 

kajenjem.  

 

3.5.3.2 Čas zase  

Podtema Čas zase se dotika kajenja kot sredstva, ki Ivanki omogoči, da si vzame čas zase. Tako 

se je Ivankino kajenje pravzaprav tudi začelo: 

 

5[14] 

Sem pa delala v gostinstvu in se je tko začel ne, men to nikol ni blo kej, ne, tko prov 
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smrdel mi je, ne, ampak pol pa na eni točki sm sam razmišlala kokr ti, mmm, sodelavci, 

ko so kadil, pa so vedno šli na tko 5 do 10-minutne odmore. Mi smo pa tko skos plaval, 

ful smo mel gužvo, bil je en jazz bar, tko totalno ... In pač ono, ko si stal na nogah že 12 

ur, k še pojest ne morš it, ne, tisti so si pa lahk to dovolil. Njim je blo čist dovoljeno. Pa 

spomnem se, mislim, da celo ta prvi cigaret, ja, da je blo to, da ker nism več mogla stat, 

tolk sm bla utrujena in sm nekomu rekla, »daj mi en cigaret, no«. In sm si prižgala tist 

cigaret in sm ga dejansko celga skadila in pol sm se mal spočila, »okeeej dobr«. In tko 

se je počas počas počas počas to začel ... 

 

Iz zgornjega izseka vidimo, da je bilo v službenem času dovoljeno, da se spočiješ, samo če si 

kadilec. Kajenje je bilo takrat izgovor, da si je Ivanka lahko vzela čas zase. Podobno funkcijo 

pa opravlja tudi sedaj, v novi službi. Ivanka kajenje povezuje s tem, da si lahko zase vzame 

nekaj časa: 
 

2[15] 

S: In mi lahko opišeš to stanje, v katerem si, praviš teh tvojih pet minut? Kako se to 

čuti?  

Ja, kako to čutim, se prav tist trenutek, ko kadim recimo? 

S: Ja. 

Hmm, hm, ja, zlo različno, bom rekla, hmm, mal sem pomirjena, mal me pomiri, ampak 

tko zlo zlo kratkoročn. Pol pa zdej opažam zadnje čase, tut recimo no, dostkrat tko med 

grem službo dol na kakšnega, ne, vmes … Kot da vse odmislim, kot da se mal 

skoncentriram, tko. Pol pa že vidim po nekem času, da mi tko, v smislu družba al pa 

nekdo s komer bi recimo šla, je mejčken drugač kokr ko grem sama. Mi sploh ne 

predstavlja takega, hm, zdej če rečemo temu užitek … In me že pol tist, »kva zdej pa sam 

tle kadim, al kaj«. Mislim, po eni strani, kot da rabim to, morem it, recimo da pobegnem 

vsem tem situacijam pa ne vem kaj ... 

S: Kaj, v službi maš pač preveč stvari v glavi al kaj ... ?  

Čist čist. 

S: In potem to, da se ustaviš … 

Ja, tko ja. Da sem mal v stiku sama s sabo, tko … 

S: In ne bi mogla sam na balkon al pa ven okoli stolpnice hodit, ne vem … 

Ja, dobr, dobra ideja, ja. 

S: Kaj naredi ta cigaret? 

Hmm, ja, mogoče zdej tut to, to sem se zdej spomnila, kokr si me to vprašu, da bi bla 

mogoče še majčken bolj anksiozna, če bi recimo, če bi mogla it en krog okrog na primer 

al pa sama, recimo. Tist je pa vsaj neki, kar mam. Mogoče je zdej to mal težko razumet, 

ampak ko sem zdej pomislila, recimo, mela sem mal težave s to socialno anksioznostjo 

in da bi šla kr tko na zrak dol al pa na kratek sprehod, karkoli, bi mi blo joj ne. Kaj zdej 

tuki delam, kaj si bojo drugi mislal? Zdej, da se šetam tuki, čist tko, kokr mi je prva 
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misel padla. (...) Cigaret je pa že tist razlog, da si loh privoščiš to kao, mislim, da ne 

zgleda čudn, pač okej, šla je na cigaret, recimo. 

Kajenje Ivanki omogoči, da se spočije od situacij, ki se dogajajo v službi. Je nek izgovor, da ob 

tem, ko počiva, ne izpade čudno (saj je z nečim zaposlena, torej, kadi).  
 

3.5.4 Družbeni vidik 

Že v okviru Opore smo videli, da je Ivankina potreba po kajenju tesno prepletena z druženjem. 

V izsekih, predstavljenih v okviru Opore, se zdi, da gresta druženje in kajenje z roko v roki 

zato, ker Ivanki kajenje v socialnih interakcijah predstavlja pomembno oporo, zato si druženja 

brez njega v določenih situacijah ne more predstavljati. Npr.: 

1[18] 

(...) on [prijatelj] je zlo introvertiran, recimo, js sem pa ful obratno, mogoče v nekih 

delčkih, kt da me, mislim, mi ta cigaret mal pomaga, a veš, da me mal nazaj drži, da ne 

sprašujem tako direktno, ker pač res pazim, da ne bi, a veš, niso vsi tko, ne. (...) kt da 

me mal brdza cigaret, ne, na ta način, v kakšnih situacijah z njim, k sva k sva se 

pogovarjala v enih trenutkih. (…) Mislim kt da mal, ja, kt da mi pomaga regulirat sebe. 

(…) Kot da me mel nazaj, en korak nazaj stopim. (…) S tem ko pač pazim na drugega, 

mislim, pazim na to, da ne bom šla js predaleč oz. ne bom njihove meje prestopla na 

primer. (…) 
 

V okviru Nagrade – Podpore dogajanju smo prav tako videli, da cigareta še podkrepi že sicer 

prijetne trenutke pri druženju. Npr.: 

3[17] 

Ja, ker recimo v službi, ko grem dol, mam telefon in ponavadi se že prej zmenim s Špelo, 

da se slišiva, ne. (...) pržgem si [cigareto] in istočasno kličem, že. Hmm, mislim seveda 

se doskrat zgodi, da se lih ne ujameva tisti trenutek, pa da pač, hmm, sem sama na 

cigaretu, ampak ... opažam, ja, da mi je tko uno, k da mi ni tak užitek (...) Mmm, če se z 

nekom takrat ne pogovarjam, če se neki ne dogaja (...) Ne, k dostkrat, k pa mam recimo, 

ne vem, nazaj grede domov iz službe, pa me, ne vem, mami kliče al pa js kličem, k mi je 

neprijetno hodit po cesti tko tut brez telefona, ne vem, pač, mi je boljš, če sem s kom na 

vezi ... (...) In pol sm kr tko, »aha, no, zej si bom pa enga pržgala zraven, k se 

pogovarjam«. Tko, eno z drugim, mislim ... (...) Ker recimo doskrat sva s Špelo tko mele, 

kadar se nama ni uspelo videt, hmm, da sva se zmenle, da greva na kavico in cigaret na 

telefon, ne. To je zdej ful smešno. In sm šla js recimo na balkonček, k sm si kavico 

nardila, ona si je tut nardila na terasi in sva pol itak čvekale eno uro, recimo, in sva 

kavico pile tko na daljavo. (...) Na ta način in mi je blo top to, ne. Tko redko mislim, da 

sm šla na cigaret, brez da bi koga klicala. 
 

Iz zgornjega izseka izstopa prepletenost druženja in kajenja. Kajenje je slajše, če je izvedeno v 

družbenem kontekstu (»opažam, ja, da mi je tko uno, k da mi ni tak užitek (...) če se z nekom 

takrat ne pogovarjam, če se neki ne dogaja«), pa tudi druženje je slajše, če je prisotna cigareta 

(»zej si bom pa enga pržgala zraven, k se pogovarjam«). 

Ko se druženje konča, pa kajenje velikokrat postane nesmiselno, kar je še posebej vidno iz 

spodnjega izseka: 
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4[18] 

Hmm, bom šla recimo na to situacijo zdej s sorodnico, hmm, ko sm bla pr njej, k sem ti 

že zadnjič razlagala, ne, se pravi, ko sem z njo, da mi je tist, ne, greva na cigaret, da se 

tega mal veselim. Zej je blo pa to mejčkn drugač (…) In smo ble zunaj in tko skadiva, 

neki se itak valda pogovarjava in potem si js že drugega pržgem, pač v pripravljenosti, 

da si ona bo tut in pol ona reče, da ma dost, da ji ne paše, da gre notr, da nej skadim, 

pa pridem notr, ne. 

 

S: Torej, da si sama ostala na balkonu? 

 

Ja in men je blo kr uno, »kva, kva nej delam zej sama s cigaretom tle«, ne, mislim tko 

kr ono, in pol sm par dimov še nardila, pa mi je blo kr ono brezveze, ne, in sm pol kr 

ugasnla, pa sem šla noter, ne, hmm, parkrat je blo tko, recimo, ne. (...) itak valda smo 

se še pogovarjale, ampak ne vem (…) se pravi se ni šlo sam za cigaret, ne, mislim, tle 

sploh ne, kr vse mi je dol padl in mi ni blo ono, a veš, če bi js uživala v cigaretu, bi js 

ostala in ga z užitkom skadila, ne. 
 

Ko se je druženje končalo in je Ivanka ostala sama, se je pojavil občutek nesmiselnosti kajenja 

in cigarete niti ni skadila do konca. Podobno je, če že od začetka kadi sama. V tem primeru jo 

slej ko prej dohiti občutek nesmiselnosti kajenja:  

1[19] 

(...) Pol pa zdej opažam zadnje čase, tut recimo no, dostkrat tko med grem službo dol 

na kakšnega, ne, vmes … Kot da vse odmislim, kot da se mal skoncentriram, tko. Pol pa 

že vidim po nekem času, da mi tko, v smislu družba al pa nekdo s komer bi recimo šla, 

je mejčken drugač kokr ko grem sama. Mi sploh ne predstavlja takega, mm, zdej če 

rečemo temu užitek … In me že pol tist, »kva zdej pa sam tle kadim, al kaj«. (...) 
 

Vidimo torej, da družbeni kontekst zahteva kajenje, bodisi zaradi opore bodisi zaradi pojačanja 

užitka, ko pa se druženje prekine, se začenjajo pojaviti misli o nesmiselnosti kajenja. Ivanka 

sicer pogosto kadi tudi sama, npr. ko potrebuje čas zase (Čas zase) ali ko se želi pomiriti 

(Pomiritev anksioznosti). A če je kajenje izvedeno v izolaciji, jo pogosto dohitijo občutki 

nesmiselnosti. Delno razlago za nesmiselnost najdemo v okviru naslednje teme, Neužitka. 

 

 

3.5.5 Neužitek ob kajenju 

Pri Ivanki je izstopila tudi tema neužitka pri kajenju. V bistvu kajenje ni prijetno, kot kaže izsek 

dogajanja po eksperimentu, v sklopu katerega je Ivanka kadila in pri tem opazovala svoje 

doživljanje: 

2[20] 

(...) Pa da mi ni lih ni blo prijetno, aha, pa opazla sm, da  sm lačna. Recimo zdej vmes, 

kt da sm pršla mal v stik s sabo. Da sem si dovolila, ne vem, slišat svoje telo, recimo na 

ta način pa da sm lačna ... Hmm, ker prej recimo nisem ...Hmm, ampak mi ni prijetno, 

zdej recimo me ful peče v pljučih in požiralnik in želodec tko ... 
 

Podobno vidimo tudi v spodnjem izseku, kjer Ivanka prav tako opisuje dogajanje v sklopu 

istega eksperimenta: 
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3[21] 

Hmm, ja. Ta prvi dim ... Mi je bil ful ono »ooooooh«, tko oddahnla sem si ful (...) tist 

prvi del, ne, ko sm si ga pržgala in vdahnla je blo tist »okeeej« [olajšanje], mmm, potem 

sem opazla, da mi ni prijetno v ustih, da me kr mal peče, ta dim … Hmm, pa dlje, k sem 

kadila v bistvu, bolj mi je blo tko, kr neki, no. Tko, nesmiselno, no. Mislim, tko ni mi blo 

prijetno. Sam tist, bom rekla, prvi del cigareta, mogoče, al pa prva tretjina, tko, k sem 

že pol vidla, da bi ga najraj kr vrgla, ne, pa sem rekla, ajd sej bom še skadila do konca 

... 
 

Kajenje povzroča občutek pekočine v ustih in v splošnem ni prijetno. V zgornjem izseku pa 

vidimo še nekaj – občutke neprijetnosti spremlja občutek nesmiselnosti kajenja. Prvi »dim« jo 

je pomiril in sprostil, ko pa si je oddahnila, so v ospredje so prišli občutki neprijetnosti kajenja 

in kajenja je postalo nesmiselno. Zdi se, da ko kajenje opravi svojo funkcijo (v tem primeru 

funkcijo pomiritve; vdiha zraka), postane nesmiselno. 

 

Podobno je spodaj; ko kajenje zadosti svoji funkciji podpore družbenega dogajanja (ker se 

druženje konča), ni več smiselno: 
 

5[22] 

(...) In smo ble zunaj in tko skadiva, neki se itak valda pogovarjava in potem si js že 

drugega pržgem, pač v pripravljenosti da si ona bo tut in pol ona reče, da ma dost, da 

ji ne paše, da gre notr, da nej skadim pa pridem notr, ne.  

 

S: Torej, da si sama ostala na balkonu? 

 

Ja in men je blo kr uno, »kva, kva nej delam zej sama s cigaretom tle«, ne, mislim tko 

kr ono, in pol sm par dimov še nardila, pa mi je blo kr ono brezveze, ne, in sm pol kr 

ugasnla, pa sem šla noter, ne, hmm, parkrat je blo tko, recimo, ne. (...) itak valda smo 

se še pogovarjale, ampak ne vem (…) se pravi se ni šlo sam za cigaret, ne, mislim, tle 

sploh ne, kr vse mi je dol padl in mi ni blo ono, a veš, če bi js uživala v cigaretu, bi js 

ostala in ga z užitkom skadila, ne. 
 

Neprijetnost pride v ospredje tudi v primerih, ko kajenje izgubi funkcijo, da daje občutek, da je 

vse v redu: 

4[23] 

(...) Hmm, hotla sem pa rečt, da sm pa, da sm pa dostkrat opazla, ko se pravi, ko so bli 

ti momenti, ko so okej recimo, mogoče tut dostkrat z mamo tko, ne, ko si moreš kej 

povedat in potem recimo, ko smo se midve vsake tolk časa spet videvale in sem js 

pričakovala, hmm, pač spet neko isto situacijo, ne. A veš ti maš eno izkušnjo in 

pričakuješ, da bo ta situacija spet ista, ti si boš prižgal cigaret in spet bo neki fajnga, 

ne, in pol recimo, hmm, je bil njen, ne vem, njena mimika na obrazu drugačna. Njeno 

sporočilo drugačno, ne. In mi cigaret ni bil več všeč. V bistvu sem se silila, kr kr kot da 

bi recimo drugega za drugim kadila, da sej bo sej zdej pa bo okej, zdej bo pa ... A 

razumeš, zdej bo v redu, zdej bo pršl do tega momenta, ampak js sem še vseen čutla ta 

strah pa vse te neprijetne občutke recimo, pa kr ni pršl do tega (…)  

 

Ivanka kajenje povezuje s časom zase, a spodaj vidimo, da po začetnih pozitivnih učinkih, ki 

jih prinese čas zase, kajenje prav tako izgubi na pomenu: 

 

 



85 

 

1[24] 

(...) Pol pa zdej opažam zadnje čase, tut recimo no, dostkrat tko med grem službo dol 

na kakšnega, ne, vmes … Kot da vse odmislim, kot da se mal skoncentriram, tko. Pol pa 

že vidim po nekem času, da mi tko, v smislu družba al pa nekdo s komer bi recimo šla, 

je mejčken drugač kokr ko grem sama. Mi sploh ne predstavlja takega, mm, zdej če 

rečemo temu užitek … In me že pol tist, »kva zdej pa sam tle kadim, al kaj«. (...) 

 
 

3.5.6 Odnos do kajenja 

Ivanka ima zaradi kajenja z zdravjem povezane skrbi: 

 

2[25] 

(…) po eni strani imam zlo slabo vest, kr kadim, zarad zdravja, ne. 

 

S: Imaš kakšne težave zarad tega zdravstvene? 

 

Ne, ampak se pa ful bojim. 

 

S: Da jih boš imela? 

 

Ja. Hmm, to se mal bojim in tko dostkrat pač kje kej preberem, pa ta rak pa on rak, pa 

šit no, a res morem, ne. Na ta način, pa tut tko, ko pa vem, da ... Vem, da bi loh, no. Sam 

kot da se dost ne potrudim, da bi nehala recimo, no. K je blo vmes, je blo kakšen teden, 

pa pol spet kakšen teden [da ni kadila], pa sploh nisem pogrešala, ne, dokler nisem pršla 

v tako situacijo, k me je res zbegala, pa sem postala anksiozna (...) Se pravi, načeloma 

mi ni to okej. Nisem ta tip kadilca, kokr bi uživala v tem (…) 

 

Kljub temu s kajenjem ne odneha, ker ji slednje pomaga pri pomirjanju. 

 

Poleg tega pa se ji kajenje zdi neženstveno, zato se v nekaterih primerih obremenjuje, če kadi 

v javnosti (npr. če hodi in ob tem kadi): 

 

1[26] 

(…) men je zlo zlo grdo videt žensko, da kadi, ko hodi po cesti, ne. In tut men ni okej to 

delat, ampak včasih, če se ful avtov mim vozi, al pa tko ne vem, da je pa še kaka gneča 

po možnosti tko, da stojijo. Pa kr ne vem, kaj bi naredila v tem trenutku, v takem precepu 

sem, a naredim to, kar mi je grozn, al to, kar bi me pomiril kao, ne. 

 

(…) 

 

S: Kaj je ... zakaj je to grdo za žensko, če hodi ...? 

 

Pa sej v bistvu, mislim to sem dostkrat tko od koga drugega slišala, pol sm pa začela js 

to opazovat, ne. Pa sej me ne zmoti, no, tko no, ne vem, sej v bistvu sploh ne vem, a me 

osebno to zmoti al mogoč zarad tega ... 

 

S: Ker si tolikokrat slišala? 
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Ja, mislim, hm. Ne vem, potem se js počutim, ker sem to res tolkokrat slišala, da se js 

počutim ono, »joj ne, mmm, a bom zdej js tut izpadla kokr, mislim, ženska pa kadim pa 

hodim ob cesti«, ne. Okej, sej mogoče ni zej najbolj, ne vem, mogoče ni najbolj tko 

prijetno videt žensko s čikom k hodi po cesti, pa to po možnosti še tko ful luštna, zrihtana 

v petkah, mislim ...  

 

(...) 

 

S: Kakšen kakšen odnos imaš do tega?  

 

Hmmm, ma ja sej zdej tko, en racionalen del, pa kokr znam bit js tut mejčken 

flegmatična, mi je tko, »ma ajde ne, pa kva zdej ne«. Mogoče pa res en del mene, no, da 

si misli tist, ma dej ko ... ne vem, ne bom rekla grdo, ker je mogoče pregroba beseda, 

ampak tko, nesimpatično izpade, no, vse skupaj. 

 

S: Misliš to na cesti kadit ali ... ? 

 

Ja. Recimo to zdej, ja. Žensko videt po cesti, k se šeta po cesti pa kadi, ne. 
 

 

3.6 Skupni rezultati 

Skupni rezultati predstavljajo skupne teme soraziskovalcev. Posamezno skupno kategorijo smo 

oblikovali, če so se vsebine v obliki tem ali podtem pojavile vsaj pri polovici soraziskovalcev 

(ni pa nujno, da so bile te teme v sklopu rezultatov posameznikov poimenovane z istim 

imenom). 

Ker smo bili pri raziskovanju zelo eksploratorni in je pogovor tekel v smer, ki je bila v nekem 

trenutku najbolj živa, se nismo ukvarjali z iskanjem podobnosti med soraziskovalci. Vseeno so 

se pojavile naslednje skupne teme: Pomiritev, Neužitek, Čas zase, Odklonilen odnos in Izklop. 

V nadaljevanju bo vsaka tema predstavljena z nekaj primeri izsekov iz intervjujev, s katerimi 

bomo skušali po eni strani predstaviti podobnosti med doživljanjem zasvojenosti, po drugi pa 

opozoriti tudi na razlike v načinih, v katerih se posamezna skupna tema izraža pri posameznih 

soraziskovalcih.  

Izseki so označeni z isto šifro kot v sklopu posameznih rezultatov, pri čemer je tokrat pred šifro 

dodana še črka, ki predstavlja ime soraziskovalca. Izsek, označen s šifro M:1[4], se torej nanaša 

na Matjaža, ta izsek pa najdemo pod isto številsko šifro v poglavju Matjaževih rezultatov. V 

nekaterih primerih je izsek v sklopu skupnih rezultatov predstavljen v skrajšani obliki. Tako 

kot pri posameznih rezultatih tudi tu velja, da se lahko isti izsek pojavi v več različnih temah, 

prav tako za to poglavje veljajo vse ostale razlage, navedene v uvodu 3. poglavja, Rezultati. 

 

3.6.1 Pomiritev 

Tema pomiritve se je najbolj izrazito pojavila pri treh soraziskovalcih, Klemnu in Ivanki 

(kajenje) ter Nevi (hrana). Skupno vsem je, da jih sredstvo zasvojenosti pomiri ali pomaga 

sprostiti napetost in ravno s tem namenom po njemu tudi najpogosteje posegajo.  

Da se pomirja, je vidno tudi pri Matjažu, kjer bi vlogo gledanja televizije kot bega pred 

samoočitki in razmišljanjem o iskanju novih ciljev lahko razumeli kot poskus samopomirjanja, 
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vendar smo te vsebine umestili v temo Izklop, ki je del Matjaževih in prav tako skupnih 

rezultatov. O pomirjanju s hrano je govorila tudi Alenka, na primer: 

A:3[6] 

In v bistvu js res čustveno jem, tko res ful čustveno. 

 

S: Kaj to pomeni, čustveno? 

 

Da ko sm v stresu, hmm, ko me je česa strah, hmm, more bit res neki hudo hudo narobe, 

pa res tak hud hud stres, da js ne bi jedla. (...) js po hrani segam takrat, js se bašem in 

samo v hrani uteho najdem (...) 

 

S: Kakšen vpliv ima hrana? 

 

Pomiri me, v bistvu mam en tak občutek, kaj pa vem, ne vem, neko zadovoljstvo mi da, 

v bistvu, tist en tak občutek za mene, mogoče tko dojemam to, da tist trenutek ni nobenga 

stresa, k js jem, čeprov se tut velikrat počutim pod stresom, k sam čakam, da bo kje kdo 

pršel, pa me bo vidu, da jem (...) 

Pri Alenki je bil vidik pomirjanja tako zelo prepleten s časom zase, da smo ga umestili v temo 

Čas zase – obred večerje. 

 

Na tem mestu se bomo tako osredotočili na preostale tri soraziskovalce. Klemnu in Ivanki je 

skupno, da sta socialno anksiozna in v mnogih socialnih interakcijah ali okoljih se pomirjata s 

kajenjem. Z namenom sproščanja napetosti po cigareti posegata tudi v drugih situacijah, npr. 

med igranjem napetih računalniških igric v Klemnovem primeru ali po končani službi pri 

Ivanki: 

 

K:3[9] 

S: Pa znaš recimo prepoznat, kako se pojavi ta potreba po cigareti? 

 

Ja takrat mam tisti občutek, da so vsi ostali nesposobni [soigralci v igri] (...) Ja, potem 

je ta občutek pač jeze, v bistvu, ne lih jeze, ampak, ne vem, neprijeten občutek je, 

zgubljaš zarad nekih neumnih napak, sploh če si že obvestil svoje prijatelje, ne tega 

počet, to bo slabo se končalo ali kaj takšnega, recimo. 

 

S: Ta jeza, kako je zdaj to povezano s cigareti, s tem da moraš enega skadit? 

 

Hmm, ja ne vem, ker sem pač navajen, da nikotin zmanjšuje mojo živčnost, no ne 

živčnost, mislim pač recimo da tudi jezo, ni prov jeza, ampak, kako bi reku, iritiranost. 

(...) asociiram ta občutek, recimo kokr uro pa pol dela na službi, recimo, in potem pač 

takrat hočeš it na pavzo, ker si mal iritiran že zaradi kakršnih koli strank, ki si jih mel 

predtem na telefonu, torej, neki ti gre na živce, greš na cigaret oz. neki mi gre na živce, 

grem na cigaret. Tako, takšen občutek se tudi skos potem pojavlja med igrco (...) 

 

I:11[1] 

Hmm, ne vem, zdi se mi, k zapustim ta prostor oz. recimo, v službi ne moreš dat tega 

ven, ne, in pač ceu cajt zadržujem in pač delam ostale stvari, ne. Hmm, to v bistvu 

anksioznost, pač mal jo potlačujem, ne. Te občutke ... Pač morem bit okej, ne. Hmm, ja, 

in pač, veš, in pol si že ustvariš v glavi nek film, kako bo pol, ko prideš ven, a veš, mislim, 

k končaš, ne, "okej, pol se pa loh dan začne, ne". Hmm, pa lah normalno zadiham pa 
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sprostim to ... 

 

S: In da bi to naredila, bi rabla en cigaret? 

 

Ja, za začetek, tega. (...) ponavadi vedno, ko končam službo, si morem cigaret pržgat, 

ne, ko grem dol na zrak. 

 

I:10[2] 

S: Torej, rekla si, da bi pasal cigaret zraven zdej? (smeh) 

 

(smeh) Ja.  

 

S: Točno ta občutek me zanima, kaj je ta občutek, midva tle sediva, vsak ma svojo kavo 

v roki in zdaj bi pasal cigaret ... 

 

(smeh) Ja ... Hmm, to bi bla zdej tista pika na i. Hmm, to je to, ko zaključiš s službo in z 

vsem težkim, ne bom govorila grdih besed, v glavnem, težek dan je mimo in pač si 

privoščiš tisto kavico in ta cigaret zraven je tist »aaaah« [olajšanje], hehe. Mislim, bi 

bil. 

 

S: Mhm. In zdej ko ga ni, zdej ga pač ne bo ... Kakšen je zdej ta občutek?  

 

Mislim, sej je vzdržno, ne, ampak tko, hmm, zdi se mi, kot da ne morem napetosti 

sprostit. Brez tega cigareta. (...) tak filing mam zle recimo, ko vdahnem, ne dobim dovolj 

zraka v pljuča, ne, in mam občutek, da ne morem dihat, ne. In me stiska, hmm, me že 

ceu dan, že od jutra, k je blo tko mejčkn stresno tko v službi, ampak nič posebnega, pa 

sem sam čakala, veš, nekak v glavi podzavestno, »okej, sej k bo konc, pol pa tist cigaret 

pa kavica, aaaaah« (...) nek sprostitveni ritual.  

 

Tako Klemen kot Ivanka se s kajenjem nekako »resetirata«; Klemen recimo med igranjem igric, 

ko ga dejanja sotekmovalcev vznemirijo ali razjezijo, Ivanka pa po službi, med katero se ji je 

napetost kopičila. Pri obeh vidimo, da asociirata te občutke s kajenjem; ko sta napeta, posežeta 

po cigareti. 

Pri pomirjanju oba izpostavljata tudi pomen prvega »dima«; prvi vdih cigarete je tisti, ki ju 

pomiri: 

I:8[3] 

Hmm, ja. Ta prvi dim ... Mi je bil ful ono »ooooooh«, tko oddahnla sem si ful. V bistvu, 

ko sm si oddahnla, sm začutla, da sem res dobila zrak v pljuča, no. Oz. dim. (...) v smislu, 

da sem lahk dobila sapo, da sem lahk ... lažje sem zajela sapo, no. Khmm, ker recimo, 

ko sem anksiozna, mam bolj plitko dihanje. In mam doskrat občutek, da ko vdahnem, da 

ne dobim dovolj zraka, ne. (...) tist prvi del, ne, ko sm si ga pržgala in vdahnla je blo tist 

»okeeej« [olajšanje], mmm, potem sem opazla, da mi ni prijetno v ustih, da me kr mal 

peče, ta dim … Hmm, pa dlje, k sem kadila v bistvu, bolj mi je blo tko, kr neki, no. Tko, 

nesmiselno, no. Mislim, tko ni mi blo prijetno. Sam tist, bom rekla, prvi del cigareta, 

mogoče, al pa prva tretjina, tko, k sem že pol vidla, da bi ga najraj kr vrgla, ne, pa sem 

rekla, ajd sej bom še skadila do konca ... 
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K:1[10] 

S: Kdaj se začne, če greva čisto natančno gledat, recimo, praviš živčnost. In potem kaj, 

primeš cigareto ...? 

 

Ko ga pržgem, pa prvi dim naredim. 

 

S: To je pomiritev? 

 

Ja. 

 

K:6[12] 

Ja, pomirjujoče ja ... (...) Imam občutek, da je vse v redu pa to. Ja, tko, se sprostim mal. 

Recimo da mišična sprostitev, khm, bolj misli so pomoje tko, no, miselnost, da je vse v 

redu, pač, ne vem. Ne vem, kako čutim to sprostitev, pač čutim se sproščenega (...) 

 

Klemen pri pomirjanju s kajenjem izpostavlja mišično sprostitev in občutek, da je vse v redu, 

Ivanka pa, da lažje zajame sapo. Pri obeh pa je, v nasprotju s prvim »dimom«, ki prinese 

sprostitev, nadaljevanje kajenja nesmiselno (glej tudi I:8[3] zgoraj): 

 

K:2[11] 

Nadaljevanje je samo podaljševanje tega občutka, bi rekel tako, no. (...) Proti koncu 

cigareta [je sprostitve] vse manj, ja, kakšenkrat bi kr vrgu cigaret proč že pr polovici 

skajenega cigareta, kr se mi ne da časa zapravljat za to, ampak ... (...) Ker je že prižgan 

pač [ga skadi do konca]; kadar si naročiš neko hrano za pojest, jo poješ do konca, ne, v 

restavraciji, recimo, tut če nisi lačen. (...) en občutek sklenitve. 

 

Ker sta Klemen in Ivanka oba zasvojena s kajenjem, med njima lažje najdemo vzporednice, a 

tudi pri Nevi, ki je zasvojena s hrano, je bil poseg po hrani z namenom pomiritve vznemirjenja 

zelo izražen. Neva pri skorajda vsakem vznemirjenju ali bolečini poseže po hrani, čeprav takrat 

ni lačna. Pri Ivanki, na primer, vidimo, da je navajena, da ji sprostitev po službi prinese kajenje. 

Kot kažeta zgornja izseka, ji kajenje predstavlja nekakšen sprostitveni ritual, brez katerega ne 

more sprostiti čez dan nakopičenih napetosti (glej I:11[1] in I:10[2] zgoraj). Podobno pa je tudi 

pri Nevi: 

N:1[1] 

 (...) Praktično vsako vznemirjenje, hm, dobim potrebo, da bi ga potlačla s hrano. Ni 

nujno, ne, odvisno, kje se dogaja, kako, o čem, ampak če je na razpolago, če sem doma 

... ja ... praktično vsako vznemirjenje. S tem da če pa gre za neko psihično bolečino, je 

pa potreba še tolko, hmm, močnejša. In, hmmm, potem tudi pomaga hrana. Itak pomaga, 

da potlačiš vznemirjenje (...) se pravi, otopi, ne (...) tisti vrh, ki najbolj ... hm, nekako 

odreže, ne. 

 

S: Praviš, vsako vznemirjenje?  

No, mmm, če sem v akciji, ne ... Če ga ne spravim v akcijo. Al pa če mam ovire, da bi 

ga spravla v akcijo, recimo da bi, ne vem, mam neki za nardit, ne, in hkrati mam recimo 

dvom al bom znala al se mi da in potem vznemirjenje nekje narašča, mogoče imam celo 

deadline, ne, al kej takega. In postane tako že ovira, da bi se sploh lotila pravzaprav. In 

potem hrana, hmm, pomaga, v bistvu, ja ja, mal pomaga. 
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Neva je navajena vznemirjenje uravnavati (zmanjševati) s hrano, kot sta Ivanka in Klemen 

navajena, da sprostitev napetosti prinese kajenje. Vsem trem je torej skupno, da po sredstvu 

zasvojenosti posežejo, ker to asociirajo s pomiritvijo. Kot pravi Neva: 

N:3[2] 

Hmm, ko mi neki ne gre v redu, ne, sej itak nikol ne gre nič v redu, že pomislim, kaj bi, 

včasih grem avtomatično, da niti vem ne, se pa že vidim, da si neki jemljem. Ampak 

večinokrat vem, da me neki daje in da bom vzela in ni volje nehat, se ustavt, ne. Ni volje 

in ta, kako bi se reklo po slovensko temu, ta ni gon, ampak (...) Js si predstavlam, js nism 

nikol kadila, ma si predstavlam, da tisti, ki kadijo, da jih tudi vleče neki, da morejo še 

enga. 

 

S: In kaj, to se pojavi neka konkretna predstava po neki določeni hrani ali ...? 

Hmm, različno, lahko kar po določeni, to je verjetno kej fizično, če kej manjka al kej 

tazga. Lahko pa ne, lahko pa po hrani in potem jst, če je zlo psihično, če nism čist nič 

lačna, potem celo mi niti ne gre zares. Razmišlam al bi to, pa ne gre, al bi to, ne, to mi 

pa ne gre. In potem se odločim za tisto, kar mi še najbolj gre, ampak v bistvu je jasno, 

da ... Da ne rabim hrane, ja, že vem, da ne rabim hrane. 

S: Ampak čutiš, da moraš? 

Ja, prisila, da bo to, nekej žene, da bom to pomirila. Da se bo to ustavlo, ne (...) 

Kot kaže izsek, Neva sama prepozna, da v primeru, ki ga opisuje zgoraj, ne potrebuje hrane 

same po sebi (in išče hrano, ki bi ji v danem trenutku še najbolj ustrezala in jo pomirila), vseeno 

pa po hrani pogosto poseže povsem avtomatično. Vsem trem je skupno, da ne poročajo, da 

imajo v napetih situacijah potrebo po sredstvu zasvojenosti kot takem (npr. hrepenenje po 

cigareti ali pojav odtegnitvenih simptomov, lakota), temveč ta opravlja funkcijo pomiritve. 

 

3.6.2 Čas zase 

Posvečanje objektu zasvojenosti predstavlja čas brez stresa, ki je samo za to osebo. To je bilo 

najbolj izrazito pri Ivanki (kajenje) in Alenki (hrana), pa tudi pri Matjažu (gledanje televizije). 

Ta tema se dotika kajenja/hrane/gledanja televizije kot sredstva, ki omogoči, da si 

soraziskovalci vzamejo čas zase oz. čas brez stresa, ki je navadno namenjen njim samim, 

sprostitvi ali počitku. Tako se je na primer Ivankino kajenje tudi začelo: 
 

I:5[14] 

Sem pa delala v gostinstvu in se je tko začel ne, men to nikol ni blo kej, ne, tko prov 

smrdel mi je, ne, ampak pol pa na eni točki sm sam razmišlala kokr ti, mmm, sodelavci, 

ko so kadil, pa so vedno šli na tko 5 do 10-minutne odmore. Mi smo pa tko skos plaval, 

ful smo mel gužvo, bil je en jazz bar, tko totalno ... In pač ono, ko si stal na nogah že 12 

ur, k še pojest ne morš it, ne, tisti so si pa lahk to dovolil. Njim je blo čist dovoljeno. Pa 

spomnem se, mislim, da celo ta prvi cigaret, ja, da je blo to, da ker nism več mogla stat, 

tolk sm bla utrujena in sm nekomu rekla, »daj mi en cigaret, no«. In sm si prižgala tist 

cigaret in sm ga dejansko celga skadila in pol sm se mal spočila, »okeeej dobr«. In tko 

se je počas počas počas počas to začel ... 
 

Iz zgornjega izseka vidimo, da je kajenje v takratni službi predstavljalo dovoljen način 

počivanja oz. je bilo izgovor, da si je Ivanka lahko vzela čas zase. Podobno funkcijo pa ima 
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kajenje tudi sedaj, v novi službi: 

 

I:2[15] 

S: In mi lahko opišeš to stanje, v katerem si, praviš teh tvojih pet minut? Kako se to 

čuti?  

Ja, kako to čutim, se prav tist trenutek, ko kadim recimo? 

S: Ja. 

Hmm, hm, ja, zlo različno, bom rekla, hmm, mal sem pomirjena, mal me pomiri, ampak 

tko zlo zlo kratkoročn. Pol pa zdej opažam zadnje čase, tut recimo no, dostkrat tko med 

grem službo dol na kakšnega, ne, vmes … Kot da vse odmislim, kot da se mal 

skoncentriram, tko. Pol pa že vidim po nekem času, da mi tko, v smislu družba al pa 

nekdo s komer bi recimo šla, je mejčken drugač kokr ko grem sama. Mi sploh ne 

predstavlja takega, hm, zdej če rečemo temu užitek … In me že pol tist, »kva zdej pa sam 

tle kadim, al kaj«. Mislim, po eni strani, kot da rabim to, morem it, recimo da pobegnem 

vsem tem situacijam pa ne vem kaj ... 

S: Kaj, v službi maš pač preveč stvari v glavi al kaj ... ?  

Čist čist. 

S: In potem to, da se ustaviš … 

Ja, tko ja. Da sem mal v stiku sama s sabo, tko … 

S: In ne bi mogla sam na balkon al pa ven okoli stolpnice hodit, ne vem … 

Ja, dobr, dobra ideja, ja. 

S: Kaj naredi ta cigaret? 

Hmm, ja, mogoče zdej tut to, to sem se zdej spomnila, kokr si me to vprašu, da bi bla 

mogoče še majčken bolj anksiozna, če bi recimo, če bi mogla it en krog okrog na primer 

al pa sama, recimo. Tist je pa vsaj neki, kar mam. Mogoče je zdej to mal težko razumet, 

ampak ko sem zdej pomislila, recimo, mela sem mal težave s to socialno anksioznostjo 

in da bi šla kr tko na zrak dol al pa na kratek sprehod, karkoli, bi mi blo joj ne. Kaj zdej 

tuki delam, kaj si bojo drugi mislal? Zdej, da se šetam tuki, čist tko, kokr mi je prva 

misel padla. (...) Cigaret je pa že tist razlog, da si loh privoščiš to kao, mislim, da ne 

zgleda čudn, pač okej, šla je na cigaret, recimo. 

Kajenje Ivanki omogoči, da se spočije od situacij, ki se dogajajo v službi. Je nek izgovor, da ob 

tem, ko počiva, ne izpade čudno. Predvsem gre tukaj za odmor od stresnih situacij, ki jih odmisli 

s pomočjo kajenja, ki ji hkrati daje izgovor, da je lahko sama s sabo. 

 

Tudi pri Alenki se je hrana, predvsem večerja, vzpostavila kot nek način jemanja časa zase. Pri 

njej je sicer v nasprotju z Ivanko močno poudarjen vidik časa zase v obliki večerje kot nečesa, 

k čemur stremi ves dan. Vse skupaj (prava hrana in prostor, čas zanjo) tvori obred večerje, ki 

se ga Alenka ves dan veseli: 

A:3[6] 

S: Kakšen vpliv ima hrana? 
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Pomiri me, v bistvu mam en tak občutek, kaj pa vem, ne vem, neko zadovoljstvo mi da, 

v bistvu, tist en tak občutek za mene, mogoče tko dojemam to, da tist trenutek ni nobenga 

stresa, k js jem, čeprov se tut velikrat počutim pod stresom, k sam čakam, da bo kje kdo 

pršel, pa me bo vidu, da jem ... Ampak načeloma je tist čas za mene, stresa ni, js jem in 

je to to. (...) js takrat čutim eno blazno zadovoljstvo, zarad tega kr mam mir, kr jem, kr 

mam tist občutek res zadovoljstva, fizičnega in psihičnega, kr odplavam (...) v bistvu, 

vedno sem pred TV in mi misli odplavajo ... 

 

S: TV je del tega? 

 

Ja, del obreda, ja. To je dejansko, mi je, recimo, večerja še posebej obred. Recimo, 

midva z možem, ne vem, če sva že jedla ene dvajsetkrat v kuhni, midva jeva dejansko 

pred TV v dnevni sobi. Tko in v bistvu se zavedam tega, ampak men je to en tak obred, 

en tak užitek, da enostavno tega ne spustim in glih zadnjič se je zgodil, da sva jedla v 

kuhni in je blo čist čist grozn (...) čist čist sm bla živčna v tisti kuhni, res. 

 

S: Kaj manjka, a neki manjka? 

 

Ja, manjka, manjka en prostor, neki tko, kamot bit, poleg tega da je v kuhni mrzlo pa 

smrdi vse po tisti hrani pa vse je razmetan, to me tut čist ob živce spravlja, če je razmetan 

... Hmm, in ni nek tak varen prostor, no. Tko nekak varno se počutim, ko jem, sej vem 

da se čudno sliši, ampak ne vem ... 

 

S: Mhm. Torej hrana plus TV to je en tak ... 

 

Ja, moj balonček in to je to. 
 

Iz zgornjega izseka izstopa pomembnost večerje oz. pričakovanje večera s hrano pred televizijo. 

Čas večerje za Alenko predstavlja čas brez stresa, ki ga preživi pred televizijo v dnevni sobi, 

predvsem pa je to del dneva, ko čuti zadovoljstvo. 

Čeprav se kaže na različne načine, se je pri Ivanki in pri Alenki sredstvo zasvojenosti 

vzpostavilo kot način, da si vzameta čas zase.  

Pri Matjažu je izrazit močan odpor do kakršnega koli dela, vključno s prostočasnimi 

dejavnostmi (pri čemer nujne delovne obveznosti vseeno opravi). Gledanje televizije je zanj 

tako ena izmed redkih stvari, ki si jo v vsakdanjem življenju dovoli početi, saj tega ne dojema 

kot delo. Sploh večerno gledanje televizije mu predstavlja nek čas zanj, ko mu ni potrebno 

opravljati kakršnega koli drugega dela: 

M:7[8] 

S: In ta večer, kaj je, dejva mal pogledat, zakaj je tko fajn gledat televizijo? 

 

Konc konc dneva. Čist zase vzemeš. Ta ta je zanimiva, ja, si lohk čist sam zase vzameš, 

dobra, ta je zlo, taka ... 

 

(...) 

S: Čas zase. 

 

Sj ne vem kaj to ... 
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S: Ja, kaj to pomeni? 

 

Ne vem ne vem, pojma nimam, ne vem, hmm, vse te izvenšolske dejavnosti, kot so hokej, 

reševalci uno tretje, to je vse delo, ne (…) To se vse šteje kot delo, a ne, to ni čas zame, 

kljub temu da je dejansko to predvsem ta čas zame. (…) To se ne šteje pod čas zase, ne, 

čas zame se šteje ta brezdelje, js ne vem kako bi temu reku, ne, ta da mi nič ni treba … 

Samo si, ja. Pač porabiš, kokr porabiš in pač porabiš na ta način, da gledaš TV, a ne, 

ampak čas lahko porabiš po svoje a ne, ne, zanimiv ... 

 

M:8[10] 

(...) Hmm, ja, pojma nimam, kaj je to ... Al je to mir, al je to čas zase ... mislim, to je 

pomoje vse isto ... To je neki, to je večer, to je ... Umirjeno je vse skup, se prav, ker nisi 

pod stresom, nisi pod neko tenzijo, nekim tist »aha, zdej bom pa to, pol bom pa mogu 

spet letet, a ne, bom mogu, pa spet se mi mudi, a ne, spet mudi mudi mudi«, skos se neki 

mudi, mogoč ta »ne mudi«, a ne (...) recimo po reševalcih moreš dam, moreš pojest, 

moreš, ne vem, cel kup enih obveznosti ... v bistvu to je tist, to je ta tenzija al pa delo al 

pa karkol, skos je neki, glava skos neki planira, »aha zdej bom pa to, pol bom pa to, pa 

bom to, pa bom to, pa bom to« (...) 
 

Pri vseh treh se je objekt zasvojenosti vzpostavil kot način jemanja časa zase. Pri Ivanki pomeni 

predvsem počitek in odmik od napetih situacij, pri čemer ji kajenje omogoča, da v javnosti ne 

izpade čudno, saj daje ob počivanju videz zaposlenosti. Pri Alenki in Matjažu je pomembna 

komponenta časa zase ta, da gre za čas brez stresa, ki si ga navadno vzameta zvečer, Alenka ob 

hrani in Matjaž ob gledanju televizije. Predvsem pri Alenki je večerno hranjenje stvar, h kateri 

s pričakovanjem stremi ves dan, hrana pa izven tega konteksta pri njej niti nima pomembne 

vloge. Pri Matjažu pa je gledanje televizije dejavnost, ki jo v nasprotju z vsemi drugimi 

dejavnostmi asociira z brezdeljem; ob televizorju se lahko sprosti in izklopi misli o tem, kaj vse 

je še potrebno storiti.  
 

 

3.6.3 Izklop 

Izklop je tema, ki označuje stanje manjše zavestnosti in ki se najbolj izrazito pojavlja pri 

Matjažu med gledanjem televizije, podoben vidik pa se pojavlja tudi pri Nevi in Alenki. Pri 

njiju se kaže kot nek avtomatizem pri (hitrem) hranjenju, pri čemer je njuna zavestnost 

zmanjšana. 

Pri Matjažu je izklop (od razmišljanja, ruminacije) ena izmed funkcij, ki jih opravlja gledanje 

televizije. S prižigom televizorja Matjaž sebe izklopi od razmišljanja. Natančneje, izklopi se od 

načrtovanja (kot je vidno tudi zgoraj v M:8[10]) in raznih samoobtoževalnih misli: 

M:1[15] 

S: A bi znali mal opisat to potrebo, da prižgete TV al da je prižgana? 

Ja, o tem sem mal razmišlu, se pravi, hmm, to je uno, off knof, a ne, to je k TV ugasneš, 

ko pržgeš, nardiš off na seb, a ne, depresija je ena od stvari, k te skos neki žuli, a ne. 

M:2[18] 

S: Če se vrneva k temu občutku, ne, sebe daš na off ... 

 

Tako in to je to, kt da bi rabu to, a ne ... 
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S: Ker drugače se ne da dat na off? 

 

Sploh ko je tista depresija, to skos melješ (...) Skos melješ melješ melješ in če nimaš tega 

gumba, to je, ne vem, ne vem, ne vem, kam bi to prpelal, tko da v bistvu, ja, zdej pa al 

je bla navada to, da si na off, a ne ... kt da bi bla navada ... 

 

S: Navada, da na ta način prideš na off al kako? 

 

Ja, na ta način, sej ni druzga načina off, mislim, mogoče meditacija, to šele zdej, a ne, 

to je neka nova stvar pr men (...) Ampak, hmm, ta čisti off, a ne, megla, nič ne razmišljaš, 

k dejansko sam tist sprejemaš, kokr sprejemaš tistih informacij, k so tam, ne. In kt da bi 

bla navada to, a ne, da to rabiš, a ne, ampak zanimiv, na morju, ne. 
 

M:7[17] 

(...) in potem k to nardiš [dokončaš projekt], greš not in pržgeš. Ne vem, ne znam 

povedat, pol izklopiš, ne vem ... 

 

S: Kaj ...? 

 

TV,  skos povezujem to z neko TV, da ne parlamentiram o tem, a ne, pa da ... 

 

S: O čem? 

 

Ja, lej, finance, ne, so recimo, pa če so te finance porablene za neki tazga, kar pač 

nobenmu nč ne pomen, teh financ potem doma jih za kruh pa za mlek pa to ne daš, a ne.  

 

S: Ste moral varčevat zarad svojih projektov? 

 

Ja ja, vsako, seveda, ne (...) je blo doskrat kakšn očitek s tega naslova, »ja, a je blo treba 

tist, tle pa zdej, ne vem, salame ne mormo it kupit«, ne, primer (...) A ne, in s tem [s 

televizijo] sm js to mogoče clo utišu, da mi ni blo treba se soočit s tem, a ne, da je to 

dejansko res, ne. 

 

S: Torej s to TV, kot da je bil v bistvu umik ...? 

 

Tako, kt da sm izklopu ... Ko sm vklopu, sm izklopu zunanji, mislim, realni svet, a ne, 

ne. 
 

Pri Matjažu vidimo, da s prižigom televizorja pobegne od razmišljanja. Med gledanjem 

televizije tako tudi ni samoobtoževanja, ki je pri njem sicer zelo prisotno. Medtem ko Matjaž 

televizijo zavestno uporablja kot »off gumb« (jo torej gleda s tem namenom), pa Alenka in 

Neva hrane ne uporabljata zato, da bi se »izklopili«, je pa zmanjšana zavestnost pri njiju 

pomembna komponenta hranjenja in je tesno povezana s hitrostjo: 
 

N:3[13] 

(...) ko sm pa doma začela jest, to sovražim, sem pa jedla strašno hitro in to sem 

ugotovila še večkrat pol v tednu, tko kot da se bojim, da me bo kdo ustavu. Ena 

pregajavica je bla. 

 

S: Ustavu pri jedi, pri hrani? 
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Pri jedi, ja. Da me bo nekdo ustavu, se pravi sem jedla v enem takem stanju ne prov, 

hmm, zavestno, ne vem, kako nej to povem, težko. Kot da če bi vedla, če bi si dovolila 

vedet, kaj delam, bi se morala ustavit, js se pa nočem in gremo gremo gremo, strašno 

hitro sem jedla. Hmm in potem ugotovila, da se mi to večkrat lahko zgodi, da lahko tisto 

t.i. svoje kosilo pojem tako, nevedno, ne, hmm, se res trudim tudi usest, ampak neka 

preganjavica je, kadar jem, da bi mogla hitro, da bi čim prej ... Nek sram, da ... Hkrati 

se veča, kr hitro jem, ne, če bi me kdo vidu, kako zdej jem stoje pa hitro. Že samo dejanje 

veča ta sram in enostavno, da čim prej to, da gre mimo no, na nek način. (…) Mam to 

potrebo to pojest in zdej ne se ustavljat, prosim. Tko. In če bom js bolj zavestna, se bom 

morala ustavit, sej ja človek ne more tko jest (…) Ampak da jih prehitim, se moram mal, 

mal nardit manj zavestno, kot da bi v enem takem stanju jedla, ne, zavestnost je 

odmaknjena, ne, tko mal, ne. 
 

N:8[14] 

(...) »dej ustav se«, ne, sem si rekla, ne, »pa prežveči večkrat pa okušaj pa navsezadnje 

je to tisto, kar ti je všeč«. Ampak ne, hmm, ni, ko sm se ustavla, ni blo več, ni melo več 

svoje funkcije. In je blo dokaj brezveze, da zdej jem, mislim, se pravi ta hitrost spada 

zraven, ne, spada zraven to. S tem da ne jem vedno tko hitro in to je takrat si očitam, 

mislim sej, mogoče pa je celo to, da ko ne jem tko hitro in si očitam, ne ... 

 

S: In si očitaš kaj takrat, ko ne ješ hitro? 

 

Itak stalno si očitam, da jem. In se pravi, ko jem hitro, ni časa, da bi si očitala, to je pa 

res. (…) To je mogoče funkcija te hitrosti, da si ne očitam, ne (…) In potem že, ker ta 

očitek tko pokvari, to okušanje, hmm, se zdi, kot da je celo boljš, da hitim (...) 
 

Pri Nevi se zdi, da hitrost pri hranjenju opravlja funkcijo zmanjšane zavestnosti, s čimer se 

izogne neprijetnim občutkom, ki spremljajo hranjenje (na primer občutki sramu). Če jé počasi, 

hranjenje izgubi svojo funkcijo pomiritve vznemirjenja, saj je Neva soočena z vsemi samoočitki 

zaradi posega po hrani. 

Pri Alenki se hitrost in omejeno zavedanje pojavljata predvsem pri uživanju čokolade: 
 

A:2[20] 

(…) js recimo odprem tisto čokolado, samo eno tablico in pač tisto tablico odlomim, pa 

pojem in v bistvu tut, kako js to jem, jst v tem ne uživam, recimo, da bi js vzela tisto 

čokolado en košček, pa da bi se mi lepo stopil v ustih, ne, js to grrrrr, dejansko res kot 

gosenica pojem tisto čokolado ... in potem je takoj seveda konc tega, ne, in potem je 

treba še eno tablico vzet in pol si pa rečem »ne, zdej bom pa lepo počas« in v bistvu ko 

ugriznem v tisto čokolado, pozabim na to, da je treba počas in v bistvu, ko se js 

spomnem, da je treba počas to čokolado pojest, je že ni več, tistga koščka spet (...) 

 

A:3[21] 

S: Še ena stvar glede čokolade me zanima, tist k ste rekl, »vzamem prvo reberce, pa si 

rečem počasi ga bom pojedla, da bo dalj časa trajalo« ... in ne morete? 

Pozabim. (…) dejansko pozabim, dejansko, k js ugriznem v tisto čokolado sm tolk tist 

no, zdej je pa treba to pojest, v bistvu, da  pozabim na to, da bi lahko v tem uživala. (...) 

men to v končni fazi po eni strani, ja, predstavla en užitek, en trenutek k mam za sebe 

pa tko, po drugi strani pa predstavlja neko mučenje, zarad tega kr vem, da to ne bi smela 

nardit, vem, da to ni dobro zame, vem da me bo spet vse pekl, da bom mela refluks, da 

se ne bom dobr počutla, da bom mela spet pouhn trebuh, želodec in se ne bom fizično 
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dobr počutla (...) in v bistvu hitim čez ta proces, v bistvu kljub temu da si js želim, da mi 

je to res en tak čas za mene, js hitim čez ta proces, da ga bo čim prej konc. (...) 
 

Pri uživanju čokolade Alenka ni povsem zavestna; tablice jé eno za drugo, brez da bi se vmes 

lahko ustavila (kot pravi sama, na počasno konzumiranje čokolade vedno znova pozabi). Pri 

tem je pomen hitrosti v tem, da skrajša proces hranjenja, ki ji pravzaprav vzbuja mnogo 

negativnih občutkov.  

 

Pri vseh treh je torej stanje zmanjšane zavestnosti vezano na odmik od neprijetnih misli ali 

čustev, s tem da je pri Matjažu ta povezava najbolj očitna, ker televizor mnogokrat vklopi prav 

s tem namenom. Pri Nevi in Alenki pa hranjenje nima te funkcije samo po sebi, je pa način 

hranjenja, za katerega je značilna hitrost in s tem povezana zmanjšana zavestnost, povezan z 

bežanjem pred neprijetnimi občutki oz. s tem da jih je čim prej konec. 

 
 

3.6.4 Neužitek 

Tema (fizičnega) neužitka se pojavlja pri obeh soraziskovalcih, zasvojenih s kajenjem. Tudi pri 

Alenki se v sklopu podteme Prisila pojavi element neužitka ob hrani, pri Matjažu, pri katerem 

ta vidik sicer ni bil toliko raziskan, pa je iz celote njegovih rezultatov prav tako razvidno, da 

mu gledanje televizije ne predstavlja užitka. 

Na tem mestu je potrebno pojasniti še to, na kaj sploh mislimo, ko govorimo o neužitku: 

nanašamo se na neužitek ob uporabi sredstva zasvojenosti samega po sebi. Na primer, Ivanki 

kajenje, kot bo vidno v nadaljevanju, ni prijetna aktivnost, saj ji prinese občutek pekočine v 

ustih ipd. Vseeno pa lahko igra funkcijo ojačanja prijetnega dogajanja (glej poglavje 3.5.2) in 

je v tem smislu vezano tudi na užitek, vendar ta užitek ne izhaja iz akta kajenja ali občutka, ki 

ga v ustih ustvari cigareta. 

Da jima objekt zasvojenosti ni v užitek, je še posebej izrazito pri kadilcih, Klemnu in Ivanki. 

Potreba po kajenju se pri njiju pojavlja v različnih situacijah, nikoli pa po njej ne posežeta, ker 

bi si zaželela užitka ob tem, torej zaradi uživanja ob kajenju samem po sebi (ali o tem vsaj nista 

poročala). Še več, kajenje je obema po prvem vdihu, ki jima prinese sprostitev ali olajšanje, 

pravzaprav nesmiselno: 

K:1[21] 

Proti koncu cigareta [je sprostitve] vse manj, ja, kakšenkrat bi kr vrgu cigaret proč že 

pr polovici skajenega cigareta, kr se mi ne da časa zapravljat za to, ampak ... (...) Ker 

je že prižgan pač [ga skadi do konca]; kadar si naročiš neko hrano za pojest, jo poješ 

do konca, ne, v restavraciji, recimo, tut če nisi lačen.  
 

I:3[21] 

Hmm, ja. Ta prvi dim ... Mi je bil ful ono »ooooooh«, tko oddahnla sem si ful (...) tist 

prvi del, ne, ko sm si ga pržgala in vdahnla je blo tist »okeeej« [olajšanje], mmm, potem 

sem opazla, da mi ni prijetno v ustih, da me kr mal peče, ta dim … Hmm, pa dlje, k sem 

kadila v bistvu, bolj mi je blo tko, kr neki, no. Tko, nesmiselno, no. Mislim, tko ni mi blo 

prijetno. Sam tist, bom rekla, prvi del cigareta, mogoče, al pa prva tretjina, tko, k sem 

že pol vidla, da bi ga najraj kr vrgla, ne, pa sem rekla, ajd sej bom še skadila do konca 

... 

I:2[20] 

(...) Pa da mi ni lih ni blo prijetno, aha, pa opazla sm, da  sm lačna. Recimo zdej vmes, 
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kt da sm pršla mal v stik s sabo. Da sem si dovolila, ne vem, slišat svoje telo, recimo na 

ta način pa da sm lačna ... Hmm, ker prej recimo nisem ...Hmm, ampak mi ni prijetno, 

zdej recimo me ful peče v pljučih in požiralnik in želodec tko ... 
 

Kajenje pa velikokrat prinese tudi slabše fizično počutje, npr. okrepi slabost. Klemen recimo 

kadi vsako jutro, čeprav mu to ne ustreza:  

K:2[22] 

(...) takšna je navada zjutraj bolj kot ne, torej da mam cigaret v roki, a ne. Hmm, ki tut 

takrat še škodi v bistvu, ker pač, neki s pritiskom, al je pač nizek pa ga cigaret zviša, al 

ne vem kaj je, ampak pride do ful takšnih nasprotujočih se sil občuteno, ne paše mi. (...) 

se mi dejansko srčni utrip kar poviša, kadar prižgem cigaret (…) Hmm, pa ta občutek 

vrtoglavosti se mal poveča, pač, hmm, ne vem, občutek je, kokr da bi že teku skorajda 

pač med to hojo, hmm, če prižgem cigaret zjutraj direkt pač na svoje stanje zaspanosti 

(...) 
 

Podobno je po kosilu, saj ima probleme z želodcem in po obrokih občuti slabost. Kajenje to 

slabost še poglobi, kljub temu pa posega po cigareti tudi takrat. Podobno je tudi pri Ivanki, ki 

ima prav tako želodčne težave. Vidimo torej, da je komponenta užitka pri njuni zasvojenosti 

zanemarjena. Še več, tudi to, da jima kajenje v mnogih okoliščinah telesno sploh ne ustreza ali 

prinaša neprijetne telesne občutke, ju od kajenja ne odvrne.  

 

Prav tako pa je pogostokrat tudi pri Alenki (čeprav ona sicer ob hrani navadno uživa in rada jé, 

kar je še posebej izrazito v okviru večerje). Ko pride do točke, ko ji hrana ni več v užitek, pa 

vseeno čuti impulz po nadaljevanju hranjenja, kar ji prinese fizično neprijetne občutke: 

A:5[12] 

(…) sm stopla na tehtnico in sm si rekla, »oo super, dons si pa lahko čokolado kupim«. 

Ja in dejansko sm šla pol kasnej v trgovino in sm si čokolado kupla in sm se cel dan 

veselila na tisto čokolado, ampak je bla pa fora v temu, da če bi pa stopla na tehtnico 

pa dab vidla, da je več, si pa neb kupla (smeh). Ampak, ja, in sm potem dejansko pojedla 

tko tiste štiri tablice, ne, in nisem mogla več, sita sm bla, vse je pekl. In tist gledam TV 

oziroma na računalniku, delala sm neki, tist, »joj, čokolada je, tamle zraven mene je, 

me čaka«. Pol sm pršla čez polovico, tist, »joj, zdej je pa manj kt polovica« in se mi je 

začel to v glavi, hmm, in ja, je v roku ene ure ni blo več. »Ja, kok sm js že pojedla, zdej 

bo pa tko kmal konc.« Ja. Ni tko, da bi karkol druzga, ne, sam kok bo kmal konc užitka, 

k v bistvu sploh ni več užitek, k je matranje. Dobesedno je že matranje, kr sm sita, ne 

paše mi več ne nč, ampak js vem, da je tam in jo morem pojest ... 

 

Matjažu gledanje televizije ne prinaša užitka; Matjaž poroča, da med programi preklaplja, da 

bi našel nekaj primernega, kar mu prinaša napetost, vsebina pa je pri gledanju drugotnega 

pomena, pri čemer se velikokrat ne zaveda, kaj gleda. Na primer: 

 

M:2[3] 

(...) tko da mam take, ja [gledanje dokumentarcev], pol pa vmes kakšen film, pa tiste 

dnevnike (...) vmes pa skačeš na kakšen film al pa kej, uno, ne gledaš, ne. Ne veš, zakaj 

gre film, čeprav sm ga petkrat že gledu, pa še sploh ne vem, da sm ga gledu. Uno totalno 

nezavestno.  

 

Pri Ivanki se je kot vidik neužitka ob kajenju pokazal tudi občutek nesmiselnosti nadaljevanja 

s kajenjem. Kot vidimo zgoraj (glej I:3[21] in I:2[20]), kajenje pri Ivanki povzroča občutek 
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pekočine v ustih in v splošnem ni prijetno, kar spremlja občutek nesmiselnosti kajenja. Ko si je 

s pomočjo prvega »dima« Ivanka oddahnila, so v ospredje prišli občutki neprijetnosti in 

nesmiselnosti kajenja. Pri Ivanki se kaže, da ko kajenje opravi svojo funkcijo (v tem primeru 

funkcijo pomiritve; vdiha zraka), postane nesmiselno. Podobno je tudi v okviru drugih tem, ki 

so se pri njej pojavile; ko kajenje zadosti svoji funkciji ali le-te ne opravi (npr. funkcija podpore 

družbene dogajanja, časa zase, občutka, da bo vse v redu), ni več smiselno (za podrobnosti glej 

poglavje 3.5.5). 

 

 

3.6.5 Odklonilen odnos 

Vsi soraziskovalci imajo do svoje zasvojenosti odklonilen odnos. Še posebej je to poudarjeno 

pri Nevi (hrana), kjer je bil ta vidik tudi najbolj raziskovan in predstavljen v okviru teme Odnos 

do hrane. Pri Alenki (hrana) je odnos do lastne zasvojenosti viden v okviru Preokupiranosti s 

hrano in Antagonističnih občutkov, pri Ivanki (kajenje) se na to nanaša tema Odnos do kajenja, 

pri Klemnu (kajenje) pa Posledice kajenja. Pri Matjažu (gledanje televizije) ta vidik ni bil tako 

raziskovan, je pa vseeno razviden iz celote njegovih rezultatov. 

 

Odklonilen odnos do lastne zasvojenosti je najbolj izrazit pri Nevi in Alenki, ki sta zasvojeni s 

hrano, a neodobravanje ali z zasvojenostjo povezane skrbi so prisotne tudi pri drugih. 

Soraziskovalci lastne zasvojenosti ne sprejemajo iz različnih razlogov, med njimi pa je tudi 

nekaj podobnosti. 

 

Z izjemo Matjaža in Alenke (ki o tem nista poročala) vse soraziskovalce bodisi skrbi za zdravje 

bodisi navajajo zdravstvene težave, ki izvirajo iz njihove zasvojenosti. Ivanka npr. pravi: 
 

I:2[25] 

(…) po eni strani imam zlo slabo vest, kr kadim, zarad zdravja, ne. 

 

S: Imaš kakšne težave zarad tega zdravstvene? 

 

Ne, ampak se pa ful bojim. 

 

S: Da jih boš imela? 

 

Ja. Hmm, to se mal bojim in tko dostkrat pač kje kej preberem, pa ta rak pa on rak, pa 

šit no, a res morem, ne. Na ta način, pa tut tko, ko pa vem, da ... Vem, da bi loh, no. Sam 

kot da se dost ne potrudim, da bi nehala recimo, no. K je blo vmes, je blo kakšen teden, 

pa pol spet kakšen teden [da ni kadila], pa sploh nisem pogrešala, ne, dokler nisem pršla 

v tako situacijo, k me je res zbegala, pa sem postala anksiozna (...) Se pravi, načeloma 

mi ni to okej. Nisem ta tip kadilca, kokr bi uživala v tem (…) 

 

Klemen, ki sicer ne navaja tolikšne zaskrbljenosti za svoje zdravje, pa opaža številne negativne 

posledice kajenja: 

 

K:1[23] 

S: Kakšen odnos imaš do kajenja?  

 

Jah, pa tko, rad bi nehu, ampak, hmm, po eni strani, ja ne, ni mi všeč pač, neka obloga 

na zobih se mi dela, sm že enkrat šel do zobarja in mi je to uštimu in zej v parih mescih 
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se je spet nazaj vrnilo ... Nism verjel, da tko hitro, ampak ok. Tudi izgubljam občutek za 

okus, mislim, tko sm pogruntu, da rabim ful več soli kokr moja punca, pa tko to je že 

nasploh začinjena hrana, tko, ne vem (...) Tudi ja, pljučna kapaciteta se mi je ful 

zmanjšala, sm opazu, js sem se včasih ukvarju s petjem, sicer ne več tolk zadnje čase, 

ampak opažam tudi, da pač, da note ne zdržijo tolko več časa, kokr so včasih, mm, s tem 

tudi povezan pač upadec sposobnosti splošne hoje pa tko naprej, mislim sposobnosti, 

pač, ta vzdržljivost mi je pač zmanjkuje (...) Pa kadilske kašlje mam, mal nadležna stvar, 

ja. 

 

S: Ni pa nekih dolgoročnih skrbi zaradi zdravja ali so? 

 

Mislim, rad bi neumrl od raka, ampak tko al tko se zdi kr verjetno, da bi od kakršnega 

koli raka umrl, mislim. (...) 

 

Alenka, Neva in Matjaž so z lastno zasvojenostjo najbolj preokupirani v smislu, da ima objekt 

zasvojenosti v njihovem življenju tako veliko vlogo, da zaseda večji del življenja in pomembno 

vpliva na druga področja življenja. 

 

Pri Matjažu je televizor skorajda neprestano prižgan, tudi del noči, zato z ženo spita ločeno. 

Čas družinske večerje Matjaž preživi za televizorjem, kljub temu da pogosto ravno takrat na 

sporedu ni nič primernega: 

 

M:3[2] 

S: Večerja, kaj pa to? 

To ja, tko, js mal zgoljufam, ne ... Ja, js ne jem za mizo takrat, a ne, mogoče takrat lih 

ne, ko ostali, pa pol s krožnikom grem se usest, a ne. Je je, to je zares stvar, to ni tko ... 

Brezveze, zoprno, ker ni programa, ne, velikrat. 

S: Potem pa preklapljate? 

Tako, pa na živce mi gre, kr ni [programa], a ne. Živčen, dejmo neki najdet ... Neki, kar 

bo. 
 

Gledanje televizije ima pri Matjažu vsaj v nekaterih primerih prednost pred družino (pred 

skupno večerjo, skupnim spanjem z ženo) in delovnimi obveznostmi: 

 

M:4[5] 

Vse je bolj na ... na vejici, podjetje, mu ne gre tolk dobr, a ne (...) Družina tut ne 

funkcionira tko dobr, a ne. Je že blo vmes, eno leto nazaj, je blo, da gremo narazen, a 

ne. Je blo že to, je prišlo do tega ... 

 

Med raziskovanjem svoje zasvojenosti, pa je Matjaž še v večji meri spoznal, da ta negativno 

vpliva na družinske člane, kar ga je prizadelo: 

 

M:6[6] 

(...) šok na najin razgovor ... šok, kako vpliva vse to na familijo ... bom reku, kaj s tem 

povzročam ... se pravi, prvo, ta kvalitetni čas, ki ga ne preživljam s familijo, hm, otroc 

so majhni, konc koncev me rabjo (...) in v bistvu žena, ne. Sej sem že slišu prej opazke, 

da to [gledanje televizije] ni v redu, ampak tko mal globlje sem zdej to dojemal in 

ugotavljam, da je to res katastrofa za odnos (...) 
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Pri Alenki in Nevi je preokupiranost (s hrano) najbolj vidna v neprestanem razmišljanju o hrani, 

čeprav se kaže na različne načine: 

A:1[1] 

(...) recimo, medtem ko jem en obrok, recimo kosilo, js že razmišljam o temu, kaj bom 

jedla za večerjo. Hmm, ko recimo pride čas večerje, tut če nisem lačna, mam tist 

občutek, da morem jest, da večerja je pa en obrok, k ga pa jst morem pojest in če ne jem 

oz. če jem kej tazga kot recimo sadje pa zelenjavo, mam občutek da sem za neki hudo 

prikrajšana in mi je v bistvu ... prov živčna ratam, zarad tega ker ne jem tiste večerje in 

skos sam o tem razmišljam in se v bistvu potem vse misli vrtijo okrog tega, potem recimo, 

hmm, če si kdaj kupim kakšno čokolado, česar se sicer izogibam, ampak ne rata čist, in 

mam tisto čokolado in jo enostavno morem pojest, prov ni druge kot to, da jo morem 

pojest (...) in mi gre skos po mislih to, skos skos sam »čokolada je tam, čokolada je tam, 

čokolada je tam« in potem je problem tut v temu, ker dejansko ne morem več čokolade 

jest, ker me vse peče, ni dobr okus, ni tistga gušta od čokolade, ampak morem jo pojest. 

In enostavno, če je ne pojem, mam skos sam to v glavi, tako da groza in se ne morem 

tega znebit in, hmm, skos sam o temu razmišljam. 
 

Razmišljanje o hrani, predvsem načrtovanje časa večerje, je pri Alenki zelo izrazito (med 

ostalimi obroki razmišlja, kaj bo jedla za večerjo; večerje ne sme izpustiti, četudi ni lačna): 

A:2[2] 

 (...) predvsem ta moja odvisnost oziroma uteha pride v poštev, najbolj se odraža zvečer. 

Js recimo čez dan razmišljam o stvareh, zvečer jih pa dejansko udejanim, a ne. 

 

S: Mislite, o stvareh ...? 

 

O hrani. Ja ja, o hrani. Js čez dan razmišljam o tem, »joj, kako bi blo fajn, joj dans bi 

pa js čokolado« in dejansko potem popoldne grem čokolado kupit, ampak jo šparam do 

večera, zarad tega kr mi je zvečer en tak čas, k v bistvu mam mir pred vsemi pa še to 

skrivat se moram, zarad tega kr mi itak vsi težijo, da morem shujšat (...) 

Nevina preokupiranost pa se kaže v tem, da po hrani poseže skorajda vsakič, ko se mora 

pomiriti, pa tudi v tem, da pazi, kaj kupi in da doma nima na izbiro preveč hrane: 

 

N:4[18] 

(…) In prov pazim, da ni preveč izbire, ne, tko. (...) Kupujem na ta način, da nimam lih 

ne vem neke [izbire]. Pri enih stvareh se mi ni težko ustavit v tem navadnem ritmu, ne, 

ker na primer na bolečino, bom pa šla po, ne vem, nutelo, čokolado, piškote. Tko 

drugače pa jih lahko mam tam ... celo sladke stvari mi niso tolk nevarne, bolj če bi mela 

kruh in če je dober. Tko da ga praktično ne kupujem, samo tolko, ko vem, da bo mož 

pojedu, če je nujno in še tisto je problem, da ga lahko pojem, no (...) 

Hranjenje pa spremlja stalen občutek slabe vesti: 

 

N:2[19] 

 (...) Še zdej se stalno ukvarjam s hrano. Še vedno mam stalno slabo vest, al da sem 

preveč pojedla al da nisem dovolj zdravo al da nisem ob pravem času al da jutri ne bom 

prov al da, mislim, neki ni, ne. In če se pa sprostim, ker sem že vse probala, ne, da bi pa 

jedla tko, se pa strašno zredim. 
 

Tako pri Alenki kot Nevi hranjenje spremljajo negativni občutki. Obe se sramujeta svoje 
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zasvojenosti s hrano, pojavljajo se tudi druga negativna čustva. Pri Nevi je prisoten stalen 

občutek slabe vesti ob hranjenju, tudi če jé, ko je zares lačna: 

 

N:7[17] 

Tudi takrat, ker bom pa našla, da recimo, da ne jem tapravo, da ne jem dovolj počasi, 

da ne jem ... karkoli, v glavnem nikoli ne jem več, hmm, čisto pomirjena. Hmm, s tem 

da, spet si pa uspem, hmm, tolko odmaknt, vedno je tukej to, ne, ta, občutek da ni prov, 

da jem, ampak si uspem tolko odmaknt, da recimo, če smo vsi za mizo in jemo neki 

dobrega, ne bom se ukvarjala s tem, da ne bi smela jest (…) Uspem to odmaknt, ampak 

večina večina večina časa, hmm, je pa slaba vest, da jem. (...) 

 

Pri Alenki pa je pogosto samoobtoževanje: 

A:6[17] 

 (…) Potem k pa js to pojem [večerjo], tiste uživancije je konc in zdej pa jst mam pa še 

tisto pikco na i, k je pa čokolada. Tuki se pa v bistvu, hmm, tuki pa potem v bistvu 

stremim še k nekemu res nekemu vrhuncu, ki pa v bistvu ga nikol ne dosežem, zarad tega 

kr nikol tista čokolada ne izpolni tistih nekih pričakovanj, k jih mam jst, v smislu da bo 

ful dobr, da bo dobr okus, v končni fazi, da bom še potegnla to uživancijo naprej, v 

bistvu jo pa ne, ker mi je mučno, ker potem pa, v tej drugi polovici se pa ful enih stvari 

zgrne name. V smislu, hmm, »joj, prasica, že spet ješ to čokolado«, potem, »joj, me bo 

kdo vidu s čokolado, joj, katastrofa«, hmm, in potem, »joj, že spet morem celo čokolado 

pojest«, dobesedno moram. (...) In in v bistvu tist užitek, se tist užitek ful pokvar. (…) 
 

A:5[18] 

(...) sem pa ta teden samo enkrat kupla čokolado in sm bla ful pozorna na to in sm si 

rekla »Alenka, pa zakaj zakaj zdej tolk hitiš«, sm si ful enih vprašanj postavljala, in 

dejansko prov prešvigale so me misli, »prasica debela, poglej kako se nažiraš, dej dej 

že požri to, pa bo mir«. Dobesedno s temi besedami mi je to v glavi odzvanjal. (...) 
 

Predvsem pri konzumiranju čokolade se pri Alenki pojavljajo misli o tem, da jo bo pri hranjenju 

kdo zalotil, in precej agresivno samoobtoževanje. 

Med Alenko in Nevo pa je pomembna razlika, in sicer se pri Nevi hkrati s preokupiranostjo s 

hrano pojavlja tudi močen odpor do ukvarjanja s hrano: 
 

N:6[16] 

 (…) ene [ženske] se res ukvarjajo s tem in reče »aha zdej je čas za kosilo, js ne smem 

it brez kosila« in bo tudi, ne vem, riskirala, da ne vem, da bo nekej, sestanek al karkoli, 

da bo šlo ... Js ne bom riskirala nič zarad hrane, nič ne bom riskirala, ne. (…) v bistvu 

sem tut stalno jezna na to, da sm odvisna, ne. Hmm, nism sprijaznjena s tem. 

 

S: Na kaj točno si jezna? 

 

Da se morm s tem ukvarjat, ja. Ne nasploh moram jest, ker obstaja še en element, da mi 

je všeč (…) si zaželim, ampak ni mi pa prioriteta, ne. Oz. tko, ne bom jedla slabe, res 

zanič hrane js tut ne bom jedla. Ampak je vedno na razpolago nekej, pa tut, če je sam 

banana, je še zmeri dovolj kvalitetna (…) 

 

S: Na kaj si jezna, še enkrat, če lahko malo bolj natančno? 
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Ja, to bi mogla zdej še ugotovit, sej ne vem ... 

 

S: Dajva poskusit. 

 

Ja, hmm, jezna sem, ne, ampak, to ni lepo slišat, da se morem s sabo ukvarjat. Ja, to, da 

se hranim očitno in to, da se pravilno hranim in je kokr nek, da zapravljam čas. Da bi 

morala neki bolj pametnega delat ta čas. 

 

S: Kaj pa je bolj pametno? 

 

Ne vem, itak mam tolko tolko zamujenih, to je moj problem, tolko vlečem za sabo res 

zamujenih stvari, ki ne vem, kdaj bom to not prnesla, hkrati se pa nove in nove odpirajo 

... In zej pride ta hrana not, ne (smeh). Hmm, ja, še posebej zato, ker se počutim tudi 

poražena, ker tega ne obvladam in ker bi res rada bla bolj zdrava in bolj v redu, no. 

Zej, ja, to zdej vidim, ja, to bi js rada, ne da bi se ukvarjala s tem (smeh). 

 

Odpor se odraža tudi v neurejenem prehranjevanju in odklonilnem odnosu do hujšanja: 

 

N:5[20] 

 (…) prov gotovo ni tisto, da bi js zajtrkovala, hmm, pa jedla kosilo ob določeni uri in 

bi to blo res kosilo pa potem jedla malco al pa večerjo al pa oboje al pa jedla še vmes. 

Ni neke urejenosti tle, ni. Tudi, hmm, količina obroka je čist, hmm ... Spremenljiva, hmm, 

ja, in pa, hmm, in pa ker sem sama večinoma, hmm, sebi ne skuham ravno pravi obrok, 

ne. (…) potem pa ko sm lačna, hmm, in se mi zdi, da bo zdej to, se pravi, da bo to nekej 

takega kot kosilo, pojem malo več nečesa, kar je tam. (…) Če se le da, ne razmišlam o 

hrani, to mi je, hmm, muka (…)  

N:10[22] 

 (…) Dieta more bit tko narjena, da preslepariš telo, da misli, da nič nisi odvzel. Js se 

pa nikoli nism spustila v kej takega, ker se ne bom ukvarjala s tem tko, ne, da bi prov ... 

mogoče bi presleparla telo, da bi mela zajtrk, da bi mela malco, da bi mela kosilo, da 

bi mela, da bi blo sestavljeno iz določenih stvari in da bi to redno delala, eno leto, ja ni 

hudič, da ne bi ... prepričala telesa, da, ampak, v to se pa nism nikol vrgla, ne, to bi 

pomenlo razmišljat samo o tem in to čutim tak odpor, da je kr groza. 

 

Neva ni sprijaznjena s tem, da tako pogosto posega po hrani. Hrana ji sicer ni prioriteta, 

nasprotno, ukvarjanje s hrano se ji zdi celo zapravljanje časa in se s tem noče ukvarjati. Vidimo 

torej nek konflikten odnos do hrane, ki po eni strani opravlja pomembno funkcijo uravnavanja 

vznemirjenja, po drugi strani pa ji Neva noče dajati posebne pozornosti.  
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4 RAZPRAVA 
 

V rezultatih smo predstavili teme petih soraziskovalcev, Alenke in Neve (hrana), Matjaža 

(gledanje televizije) ter Ivanke in Klemna (kajenje), vezane na njihove objekte zasvojenosti, 

prav tako pa tudi njihove skupne teme. Naj zaradi konceptualne zmede na področju definiranja 

zasvojenosti, ki je orisana v teoretičnih izhodiščih, še enkrat poudarimo, da smo soraziskovalce 

dojemali kot zasvojene, če so se kot take dojemali sami, pri čemer so poročali o nesposobnosti 

nadzorovati ponavljajoče vdajanje svojemu objektu zasvojenosti in so to dojemali kot problem. 

V razpravi se bomo zaradi prostorskih omejitev osredotočili na ugotovitve, ki so iz zbranih 

podatkov najbolj jasno izstopile, in ugotovitve, ki so v literaturi manj zastopane. 

4.1 Vtkanost zasvojenosti v življenje posameznika 

Ugotovitev, ki je najočitnejše razvidna iz predstavitve rezultatov, je ta, da zasvojenost ni zgolj 

neka motnja, dodana siceršnjemu življenju posameznika, temveč je močno vtkana in prepletena 

z raznimi vidiki življenja tega posameznika, kar se kaže prav pri vseh soraziskovalcih. Pri 

vsakemu od soraziskovalcev preokupiranost z objektom zasvojenosti in vdajanje le-temu 

namreč opravlja vsaj eno pomembno funkcijo v življenju. Rekli bi lahko, da se je zasvojenost 

pri njih vzpostavila kot način soočanja s svetom ali način bivanja v njem. To najlepše prikaže 

celota rezultatov posameznega soraziskovalca, na tem mestu pa navajamo njihove kratke 

povzetke. 

Pri Alenki se je hranjenje, predvsem večerjanje, vzpostavilo kot nek način ustvarjanja svojega 

prostora. Iz mnogih primerov je razvidno, da hrani Alenka sploh ne posveča posebne 

pozornosti, pomembna ji je le v okviru večernega obreda, ki se ga cel dan veseli in načrtuje ter 

zanjo predstavlja obljubo zadovoljstva in časa zase brez stresa. A tudi v okviru cel dan 

pričakovane večerje Alenka ne jé zaradi užitka ob hrani samega po sebi (močno željo po 

nadaljevanju hranjenja čuti tudi, ko ji je že slabo, ko prav zares ne more več), temveč poskuša 

s hrano doseči občutek zadovoljstva, miru. Hrana ji omogoča, da si ustvari svoj »mehurček«, v 

katerem se lahko sprosti (glej tudi poglavje 3.1). 

 

Pri Nevi poseg po hrani največkrat ni v funkciji, da nasiti, temveč se je pri njej vzpostavil nek 

ustaljen, navadno avtomatski način posega po hrani ob vznemirjenju, pogosto pred začetkom 

nekega dela. Drug vidik posega po hrani je vezan na užitek; če ji je hrana dobra, se želja po 

nadaljevanju hranjenja ne neha. Čeprav je po eni strani Neva s hrano preokupirana (v trgovini 

npr. pazi, kaj kupi, da doma nima preveč izbire), hkrati do kakršnega koli ukvarjanja s hrano 

čuti velik odpor, kar vodi tudi v to, da se noče ukvarjati niti z reševanjem svojega problema s 

hrano (glej tudi poglavje 3.2).  

 

Matjažu gledanje televizije omogoča zapolnjevanje odvečnega časa ter mu omogoča, da si 

vzame čas zase in se odklopi od zanj neprijetne ruminacije. Odvečnega časa ima veliko, ker mu 

delo, do katerega ima odpor, predstavlja vse, razen gledanja televizije. Ker ima odpor do dela, 

ima veliko prostega časa, ki ga zapolnjuje z gledanjem televizije, zaradi česar trpijo družinski 

odnosi, Matjaž pa doživlja tudi razne samoočitke, pred katerimi beži z gledanjem televizije, ki 

mu omogoči, da se »izklopi« (glej tudi poglavje 3.3). 

Klemen po cigareti najpogosteje posega, ko začuti odtegnitev ali v raznolikih stresnih 

situacijah, v katerih sicer ne čuti potrebe po nikotinu, vendar ga kajenje pomiri. Kadi tudi ob 

izhodu iz katerega koli prostora (iz notranjosti v zunanjost), kar se je sprva kazalo, da se 
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povezuje z njegovo socialno anksioznostjo in poskusom, da se s kajenjem skrije pred ljudmi, 

vendar je na koncu to zanikal. S pomočjo kajenja pa dobi občutek nadzora nad socialnimi 

situacijami, v katerih se sicer čuti prestrašenega in ocenjevanega (glej tudi poglavje 3.4). 

Pri Ivanki je prepletenost kajenja z vidiki življenja še izrazitejša. Potreba po kajenju se pri njej 

pojavi, ko mora kajenje opraviti neko funkcijo; uravnati razpoloženje (jo pomiriti, npr. v zanjo 

neprijetnih socialnih situacijah), še okrepiti neko prijetno dogajanje (kot pika na i), ji biti v 

oporo, ji omogočiti, da si vzame čas zase, tesno pa je povezano tudi z druženjem (druženju brez 

spremljave kajenja nekaj manjka) (glej tudi poglavje 3.5).  

Vidimo, da je zasvojenost pri soraziskovalcih vpeta v vsakdanje življenje na način, da opravlja 

pomembne funkcije (npr. strukturiranje časa, uravnavanje razpoloženja ali omogočanje časa 

zase). Tako si težko predstavljamo, da bi zgolj odstranitev objekta zasvojenosti rešila bistvo 

problema, ki posameznika žene v nenadzorovano vdajanje temu objektu, kot je ugotovila tudi 

E. C. Hirschman (1992) (brez drugih intervencij bi se posameznik, ki mu je objekt odtegnjen, 

najbrž zatekel k drugi stvari, ki bi opravljala te funkcije, ga npr. pomirila ali mu zapolnila čas; 

prim. tudi Černigoj in Podbevšek (2016)). Poglejmo si dva konkretna primera. 

 

Pri Alenki (hrana), kjer zaradi narave njene zasvojenosti popolna odtegnitev ne bi bila mogoča, 

tudi to, da bi si strogo odmerjala količino in se odpovedala določenim vrstam hrane, po našem 

mnenju ne bi rešilo problema. Pri njej je fiziološka regulacija ohranjena, kar pomeni, da čuti 

sitost in s tem točko, ko je hrane dovolj. Njenega prekomernega hranjenja (čez to točko) torej 

ne žene lakota, pač pa je v ozadju nenadzorovanega impulza po hrani nekaj drugega. Kot se je 

pokazalo v okviru naše raziskave, Alenka stremi k občutkom miru in zadovoljstva, ki jih lovi s 

hrano, pri čemer je ne ustavita niti slabost ali bolečina v želodcu. Pri zdravljenju prenajedanja 

se sicer priporoča popolna abstinenca od zasvajajoče (zelo sladke, mastne in slane) hrane (Ronel 

in Libman, 2003). Ne trdimo, da Alenka ni nagnjena k prenajedanju s takšno hrano in da se 

torej pri njej na povsem fiziološki ravni ni vzpostavila odvisnost od tovrstne hrane, ni pa to cela 

zgodba. Alenki vrhunec dneva predstavlja čas večerje. Zanjo je to čas brez stresa, ko je sama 

in se lahko »izklopi«, skratka, gre za čas zadovoljstva, ki se ga vsakič znova veseli cel dan. V 

nasprotju s tem pa v drugih kontekstih hrana pri njej nima posebnega statusa, kosilo označi celo 

za banalno. Če bi bila Alenki prej omenjena hrana (v okviru večerje) odvzeta, bi – najverjetneje 

– impulz po doseganju občutkov miru in zadovoljstva pri njej še vedno ostal in poskusila bi jih 

doseči s pomočjo nečesa drugega. 

Pri Ivanki kajenje opravlja številne funkcije: pomirja anksioznost; predstavlja ji splošno oporo 

(lahko se zanese na cigareto, če bi šlo kaj narobe); podpre že sicer prijetno dogajanje (da 

nekakšno piko na i že sicer prijetni situaciji); ji da občutek, da je vse v redu (oz. pomaga 

vzpostaviti prostor, v katerem se odmakne od resničnosti); omogoči ji, da si vzame čas zase; 

tesno je prepleteno z družbenim vidikom (druženje je slajše, če je prisotno kajenje). Pomen, ki 

ga v Ivankinem življenju predstavljajo cigareti, še na posebej zanimiv način izstopi v sklopu 

Opore, ko opisuje dogodek, ko se je na nepričakovan obisk (pogovor) najavila znanka (glej 

izsek 6[7] v poglavju 3.5.1.2). Pri Ivanki se je pojavila predstava, kako se bosta pogovarjali, 

hkrati se je zavedala, da bo znanka govorila o nečem neprijetnem. Ob tem se ji je takoj pojavila 

potreba po kajenju. Izkaže se, da cigareta v situaciji, ko nekdo govori o zanj čustveno pomembni 

temi, Ivanki pomaga pri zavestnem zadrževanju svojega mnenja, pri čemer je še posebej 

zanimivo poosebljanje cigarete. V oporo ji je, da s cigareto kot »namišljenim kolegom« vesta 

resnico (»Kt da midva veva (...) S cigaretom«; »on je moj prijatu«), medtem ko ona v pogovoru 

z resnično osebo mnenje zadržuje. Na nek način je Ivanka hkrati v odnosu še s cigareto. Pri 

Ivanki si zaradi razširjenosti kajenja na mnoga področja življenja še težje kot pri Alenki 

predstavljamo, da bi jo zgolj odtegnitev od cigaret »ozdravila« njene zasvojenosti ali da ne bi 

prišlo do recidiva. Zanimivo pa je, da se pri Ivanki pojavijo občutki nesmiselnosti kajenja, ko 
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ta zadosti svoji funkciji. Ko se npr. s pomočjo kajenja pomiri, je kajenje preostanka cigarete 

nesmiselno (glej 3.5.5 za več primerov). V Ivankinem primeru je morda še jasneje kot pri 

Alenki nakazano, da snov sama po sebi ni (tako) pomembna, temveč je le sredstvo, ki opravlja 

pomembne funkcije (s tem pa seveda tudi snov dobi na pomenu). 

Seveda prepoznava kompleksnosti fenomena zasvojenosti ni nekaj novega; splošno sprejeto je, 

da na zasvojenost vpliva mnogo dejavnikov in da skušajo ljudje z objekti zasvojenosti 

uravnavati svoje razpoloženje ipd. Kar pa je po našem mnenju spregledano, je distinkcija med 

pomembnostjo snovi same po sebi in pomembnostjo snovi (ali vedenja, povezanega z uporabo 

te snovi) kot sredstva, ki opravlja pomembne funkcije v življenju posameznika.Vsaj pri naših 

soraziskovalcih se kaže, da je v okviru njihove zasvojenosti poudarjen drugi vidik, zato tudi 

zgolj odtegnitev tega sredstva ne bo rešila pravega problema, ki jih žene v njegovo kompulzivno 

rabo. 

Na tem mestu pa naj poudarimo še naslednje: zasvojenost do neke mere našim soraziskovalcem 

omogoča normalno življenje (to je npr. do določene mere na koncu ugotovila tudi Neva (hrana), 

glej izsek 11[23] v poglavju 3.2.4.1). To ne pomeni, da ne bi bilo možno živeti bolje, pomeni 

pa, da s pomočjo objekta zasvojenosti živijo življenje, v katerem lahko funkcionirajo. Nikakor 

ne želimo poveličevati zasvojenosti, nasprotno, ne moremo zanemariti njene škodljivosti. A z 

ignoriranjem dejstva, da (vsaj pri nekaterih) zasvojenost dejansko opravlja pomembne funkcije, 

se oddaljimo od pravega iskanja rešitve za takšne posameznike. V času, ko se poudarjajo 

predvsem nevrobiološki vidiki zasvojenosti in so raziskovalni napori usmerjeni v iskanje 

zdravila, ki bo delovalo na z zasvojenostjo povezane možganske predele in s tem ustavilo 

kompulzivno posluževanje snovi/vedenja, se zdi še posebej pomembno poudariti, da je 

potrebno raziskati tudi smer, ki jo kaže naša raziskava, četudi je predlog kontroverzen. Za 

uspešno zmanjševanje problema zasvojenosti je potrebno preveriti možnost, da zasvojenost v 

življenju nekaterih zasvojenih posameznikov igra pomembno vlogo oz. da se je vzpostavila kot 

relativno uspešen način bivanja v svetu. Če je to res (in tako se kaže pri naših soraziskovalcih), 

zgolj medikamentozno inducirana odstranitev želje po določeni snovi ali prehod skozi 

abstinenčni sindrom ne bo dovolj, pač pa bo potrebno odstraniti prave vzroke, ki so v ozadju 

zasvojenosti.  

4.2 Odvisnost in vedenjski vidik 

Komponenta prototipične zasvojenosti, kot jo denimo definira DSM-V (APA, 2013), je tudi 

fizična odvisnost, ki pomeni prilagoditev na snovi, ki delujejo na osrednji živčni sistem, 

prepoznamo pa jo po toleranci in različnih odtegnitvenih simptomih, če snovi ne zaužijemo. Za 

tobak je znano, da vodi v fizično odvisnost, na področju vedenjskih zasvojenosti, ki se šele 

razvija, pa je to še nejasno, čeprav obstajajo poročanja o simptomih odvisnosti tudi pri 

zasvojenih s hrano in gledanjem televizije (prim. Ifland, 2009; Kubey, 1996). 

Naši soraziskovalci o fizični odvisnosti (večinoma) niso poročali oz. pri opisovanju svoje 

izkušnje zasvojenosti ta vidik ni prišel na plano. Pri Matjažu se sicer nakazuje, da od gledanja 

televizije ni odvisen v smislu zgornje definicije, ker pri njem obstajajo obdobja, ko televizije 

sploh ne gleda, ob tem pa ne zaznava kakršnih koli odtegnitvenih simptomov (ali o njih vsaj ni 

poročal). Pri Alenki in Nevi je meja že tako ali tako zabrisana, ker je hrana intrinzična potreba, 

od katere smo odvisni vsi. Rekli bi lahko celo, da je v primeru hrane odtegnitveni simptom kar 

lakota. Je pa zanimivo, da Alenka lakote sploh ni omenjala (kot je bilo nakazano že zgoraj, v 

Alenkinem primeru hrana pridobi pomembnost v okviru večernega obreda, ki pa ni namenjen 

potešitvi lakote) in tudi pri Nevi ni bila v ospredju (npr. Nevin poseg po hrani zaradi 

vznemirjenosti velikokrat prehiti lakoto, tako da do nje sploh ne pride). 
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Najbolj očitno in jasno bi se fizična odvisnost lahko kazala pri kadilcih, Klemnu in Ivanki, tudi 

zato, ker so odtegnitveni simptomi pri kemičnih zasvojenostih jasno definirani in s tem tudi 

lažje opaženi kot taki. Klemen je poročal o tem, da po cigareti mnogokrat poseže zaradi fizične 

odvisnosti oz. z namenom, da pomiri odtegnitvene simptome. Potrebo po cigareti opisuje kot 

željo po prijetni teži v pljučih, stopnjujoč nemir, ki se pojavi, če dlje časa ne kadi, pa neposredno 

poveže s kajenjem, saj se mu v teh primerih v mislih pojavi slika, kako kadi (glej poglavje 

3.4.2.1). So pa pri njem prisotne tudi situacije, v katerih kajenje nima funkcije pomiritve 

odtegnitvenih simptomov in ko torej ne zaznava potrebe po nikotinu, temveč ima kajenje drugo 

funkcijo (npr. dajanje občutka nadzora). 

Pri Ivanki pa v nasprotju s Klemnom vidika fizične odvisnosti ni bilo zaznati. To seveda ne 

pomeni, da pri njej fizične odvisnosti od tobaka oz. nikotina ni, je pa dejstvo, da ta vidik v njeni 

izkušnji zasvojenosti ni izražen. Razloga za to sta po našem mnenju lahko dva: ali Ivanka od 

cigaret dejansko ni fizično odvisna (kar je sicer zelo malo verjetno, a vendar obstajajo primeri, 

ko se fizična odvisnost ne pojavi niti pri uporabnikih heroina ali alkohola (Reinarman, 2005)) 

ali pa druge funkcije kajenja prehitijo potrebo po tobaku oz. da bi sploh prišlo do trenutka, ko 

bi Ivanka zaznala potrebo po nikotinu kot kemični učinkovini. To drugo možnost nakazujejo 

tudi zbrani podatki, saj se jasno kaže, da Ivanka po cigareti posega v tako raznolikih 

vsakodnevnih situacijah, da je možno, da do dejanske odtegnitve pri njej nikdar ne pride (saj 

po cigareti poseže iz drugih razlogov, še preden bi se to lahko zgodilo).  

Kaj nam torej pove to, da vidik fizične odvisnosti pri Klemnu, predvsem pa Ivanki, ni bil 

poudarjen? Po našem mnenju je to opažanje pomembno, ker kaže na spregledan vidik pri 

obravnavi zasvojenosti s cigaretami. Kajenje je navadno videno zgolj kot odvisnost s tobakom 

(nikotinom), ki se pozdravi tako, da se cigarete odvzame (in morda je pri določenih 

posameznikih odvisnost od nikotina tudi celoten problem). Spregledano pa je, da je fizična 

odvisnost od kemične učinkovine lahko le del problema, kar se kaže tako pri Ivanki kot tudi 

Klemnu. Pri obeh gre namreč (tudi) za zasvojenost od cigarete kot sredstva, ki jima omogoča 

zadovoljevanje drugih potreb, kar smo poskušali orisati že zgoraj v okviru poglavja 4.1. 

Povedano drugače, obstaja razlika med poseganjem po cigareti zaradi potrebe po kemični 

učinkovini, ki se pri kajenju inhalira, in posegom po cigareti, ker se je kajenje tako vtkalo v 

posameznikovo življenje, da je začelo prevzemati določeno vlogo, npr. dajanja občutka varnosti 

ali opore, če ima ta v roki cigareto in kadi. Obstoječe teorije kajenja, kot jih povzameta V. 

Gillies in C. Willig (1997), se osredotočajo na biološke, socialne in kognitivne razlage. Prve 

poudarjajo pomen fizične odvisnosti, druge se osredotočajo na socialni pritisk kot dejavnik 

iniciacije kajenja, modeli socialne kognicije pa poskušajo vedenje razložiti z vidika 

posameznika kot racionalnega agenta, ki pri odločanju tehta med plusi in minusi. Kot poudarita 

avtorici, nobena teorija ne zmore v celoti pojasniti, zakaj kadilci nadaljujejo s kajenjem kljub 

znanju o negativnih posledicah kajenja (Gillies in Willig, 1997). Naši rezultati pa ponujajo še 

eno smer raziskovanja: kažejo na možnost, da je pri kajenju poleg fizične odvisnosti od tobaka 

pomembna tudi komponenta zasvojenosti kot sredstva, s pomočjo katerega posamezniki 

zadovoljujejo potrebe, ki niso neposredno vezane na potrebo po cigareti kot nosilki nikotina. 

Ugotovitev se sklada tudi s pojmovanjem zasvojenosti, ki jo najdemo v Černigoj in J. 

Podbevšek (2016). Avtorja namreč zasvojenost razumeta kot poskus zadovoljevanja neke 

potrebe, ki je posameznik ne zmore zadovoljiti, s pomočjo objekta zasvojenosti pa to potrebo 

nekako blaži (npr. potrebo po družbi, ki je posameznik ne zmore zadovoljiti, duši s 

prekomernim hranjenjem). Pri tem torej posameznik čuti nujo po sredstvu (npr. hrani), ki ne 

zadovoljuje dejanske potrebe (npr. potrebe po socialnih stikih) (135). V našem primeru je bil 

bolj izrazit vidik zasvojenosti kot sredstva, ki omogoča opravljanje pomembnih funkcij (Ivanka 

npr. v socialnih situacijah potrebuje oporo, ki ji jo kajenje tudi dejansko prinese; čuti nujo po 

kajenju, ki zadovoljuje potrebo po opori). A tudi to, da je opravljanje nekih funkcij prevzela 
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zasvojenost, kaže, da naši soraziskovalci teh funkcij na drugačen način ne znajo opravljati, kar 

pa je v osredju zgornjega pojmovanja zasvojenosti. 

Kajenje se sicer umešča med kemične zasvojenosti, v okviru pričujoče naloge pa smo ga uvrstili 

med vedenjske. Zakaj? Naši rezultati kažejo na distinkcijo med potrebo po cigareti kot nosilki 

tobaka in s tem nikotina ter potrebo po samem aktu kajenja, ki izraža vedenjski vidik tovrstne 

zasvojenosti (vedenje je v tem primeru bodisi celoten proces kajenja, ki sestoji iz premikanja 

cigarete k ustom in inhaliranja dima, bodisi zgolj držanje cigarete v roki). Vedenjski vidik je 

bil izražen tako pri Klemnu kot Ivanki. Pri Klemnu se je kazal kot potreba držati cigareto v roki 

(v trenutkih, ko sicer ni čutil potrebe po nikotinu), prav tako je poročal, da mu je v času uporabe 

elektronske cigarete manjkalo ravno vedenje prižiganja in ugašanja cigarete. Pri Ivanki je bil 

vedenjski vidik zasvojenosti viden npr. v tem, da se je lahko sprostila tudi zgolj s simuliranjem 

kajenja z neprižgano cigareto (poročala je, da je ob tem lažje zadihala), kajenje kot vedenje pa 

je zanjo pomembno tudi v družbenih situacijah, ki jim daje neko vsebino (nekaj počne, medtem 

ko npr. sedi na kavi), prav tako pa tudi v situacijah, kjer s kajenjem zmanjšuje svojo socialno 

anksioznost (s kajenjem daje videz zaposlenosti, zato ji je manj neprijetno). 

Čeprav sta zgoraj omenjena vidika gotovo prepletena, meje med vsemi kemičnimi in 

vedenjskimi zasvojenostmi pa pravzaprav arbitrarne, smo bili mnenja, da nam zgoraj opisani 

vedenjski vidiki dovoljujejo obravnavanje kajenja tudi kot vedenjske zasvojenosti. 

4.3 Podobnosti v doživljanju zasvojenosti 

Kot je razvidno iz prejšnjih poglavij, se zasvojenost pri vsakem posamezniku kaže na svoj 

edinstven način, kar je vidno tudi pri tistih soraziskovalcih, ki so sicer zasvojeni z istim 

objektom. Kljub razlikam pa je med njimi vseeno moč najti nekaj podobnosti. Kot najbolj 

očitno se kaže to, da ima objekt zasvojenosti za vse velik pomen kot sredstvo pomirjanja v 

stresnih oz. čustveno neprijetnih situacijah (glej poglavje 3.6.1). To je splošno znano tudi iz 

literature; v prvem poglavju omenjeneni model samozdravljenja (Khantzian, 1997) na objekt 

zasvojenosti gleda ravno kot na sredstvo uravnavanja razpoloženja. Znana je tudi povezava med 

nezmožnostjo soočiti se z negativnimi čustvi in kemičnimi zasvojenostmi (prim. Brown, 

Lejuez, Kahler in Strong, 2002), A. Kozak in A. Fought (2011) pa sta ugotovili, da ta povezava 

velja tudi za prekomerno hranjenje. Za kadilce je znano, da poročajo o anksiolitičnih učinkih 

kajenja (npr. Spielberger, 1986, v Kassel, Stroud in Paronis, 2003) in da posegajo po cigaretah, 

ko so pod stresom, anksiozni ali jezni (npr. Shiffman, 1993, v Kassel idr., 2003). Klemen po 

cigaretah posega tudi zaradi odtegnitvenih simptomov, ki se pojavijo, če potrebe po nikotinu 

ne zadovolji. To potrebo primerja z drugimi osnovnimi potrebami (npr. potrebo po hrani), 

napetost, ki se ob tem pojavi, pa se stopnjuje in se kaže kot nemir s tresavostjo, nezmožnostjo 

koncentracije, razdražljivostjo, kar so vse znani odtegnitveni simptomi. Klemen jih poveže s 

potrebo po cigareti, saj se mu vzporedno z občutki nemira pojavi slika, kako kadi, in pričakujoč 

občutek sprostitve ob tem. Kar pa je zanimivo, je, da v začetni fazi napetost čuti v pljučih in se 

kaže kot želja po prijetni teži, ki jo sicer čuti ob kajenju. 

Z uravnavanjem čustev se povezuje tudi druga podobnost med našimi soraziskovalci, to je tema 

Izklopa (glej poglavje 3.6.3), ki se pri Matjažu kaže predvsem kot odmik od neprijetne 

ruminacije in samoobtoževanja (s prižigom televizije se »izklopi«), pri Nevi in Alenki pa je 

poseg po hrani deloma nezaveden, avtomatski, za hranjenje pa je značilna tudi hitrost, kar jima 

omogoča, da vsaj delno ubežita neprijetnim čustvom in občutkom, ki jih hranjenje pri njiju sicer 

sproža. 

Tretja podobnost je v tem, da večini soraziskovalcev objekt zasvojenosti ni v užitek (glej 

poglavje 3.6.4). Meja je zabrisana pri Alenki, ki je zasvojena s hrano, torej intrinzično potrebo, 
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ki je že v osnovi prijetna in vezana na užitek. A tudi pri njej se jasno kaže, da ji hranjenje v 

mnogih primerih predstavlja mučenje (doživljanje fizične slabosti in bolečine, impulz po 

nadaljevanju hranjenja tudi v primerih, ko ji hrana sploh ni dobra). Čeprav je zanimivo, da 

imajo soraziskovalci tako močno potrebo po nečem, kar jim ni v užitek, pa je splošno znano, 

da zasvojeni po snovi posegajo tudi, ko njen hedonistični učinek izgublja na moči (prim. 

Robinson in Berridge, 2008). Eden izmed novejših pogledov na zasvojenost poudarja vlogo 

užitka. Foddy in Savulescu (2010) zagovarjata tezo, da je zasvojenost močen apetit po užitku. 

To se v naši raziskavi ni potrdilo. Vedenja naših soraziskovalcev ne moremo razložiti kot 

motiviranega z iskanjem užitka, saj se kaže, da izguba užitka ni vezana na prenehanje uporabe 

snovi/ponavljanje vedenja oz. da užitek ni pomemben dejavnik pri ponavljajočem 

uporabljanjem objekta zasvojenosti. 

Četrta podobnost se odraža v odklonilnem odnosu do zasvojenosti (glej poglavje 3.6.5), ki je 

viden pri vseh soraziskovalcih, najbolj očitno pa izražen pri Nevi (pri kateri smo v sklopu 

intervjujev tudi največ časa posvetili temu vidiku). To ni presenetljivo, saj smo soraziskovalce 

iskali med tistimi, ki se sami dojemajo kot zasvojene in nezmožne nadzorovati vdajanje objektu 

zasvojenosti, kar pomeni, da je bil naš vzorec sestavljen iz posameznikov, ki svoje zasvojenosti 

ne sprejemajo kot nekaj normalnega. Pri Nevi se je pokazalo, da njen nesprejemajoč odnos do 

prekomernega hranjenja vpliva na to, kako se z njim spopada. Ker čuti do ukvarjanja s hrano 

velik odpor, ji to onemogoča, da bi si poskusila prehranjevanje urediti, se lotiti hujšanja ali se s 

tem začela ukvarjati kako drugače. 

4.3.1 Omogočanje časa zase 

Zadnja podobnost med soraziskovalci, ki pa ji v literaturi za razliko od zgornjih ni posvečeno 

veliko pozornosti, je povezanost objekta zasvojenosti z omogočanjem vzeti si čas (samo) zase.  

V našem primeru se je pri Ivanki in Alenki, pa tudi Matjažu, pokazalo, da se je njihov objekt 

zasvojenosti vzpostavil kot sredstvo, ki omogoči, da si vzamejo čas, ki je namenjen počitku, 

sprostitvi, njim samim (glej poglavje 3.6.2). Pri Ivanki to pomeni predvsem počitek in odmik 

od napetih situacij v službenem času, pri čemer kajenje daje odmoru tudi nekakšno vsebino; 

medtem ko počiva, nekaj počne, namreč kadi, in tako ne izpade čudno, kot pravi sama. Pri 

Alenki in Matjažu pa je to čas brez stresa, ki si ga navadno vzameta zvečer, vendar je ta vidik 

pri vsakem izražen na svoj način. V Alenkinem primeru je čas zase vezan na čas večerje, ki ga 

načrtuje in pričakuje cel dan. Hrana v kombinaciji s pravim prostorom (dnevna soba s televizijo) 

in večernim časom ji omogoči, da je v nekakšnem svojem »mehurčku«, kjer ni stresa in drugih 

ljudi; to je čas samo za njo (v nasprotju s časom čez dan, ki je v veliki meri namenjen drugim). 

V Matjaževem primeru pa je sploh večerno gledanje televizije čas, ko mu ni potrebno opravljati 

kakršnega koli drugega dela in mu omogoča, da je v stanju nedela in »izklopljen« od neprijetne 

ruminacije. 

Čeprav se je v naši raziskavi ta vidik pokazal kot zelo prisoten, pa smo našli samo en članek, ki 

omenja podobno. C. Emslie, K. Hunt in A. Lyons (2015) v okviru svoje raziskave ugotavljajo, 

da ženskam v zgodnjih srednjih letih, ki imajo v primerjavi z moškimi veliko obveznosti tudi 

zaradi neenakomerne razporeditve dela, alkohol predstavlja hitro in dosegljivo pot k temu, da 

si vzamejo premor od teh obveznosti, pogosto ne da bi bilo za to potrebno zapustiti hišo. Pitje 

alkohola v njihovem primeru predstavlja način, da si vzamejo čas zase. Seveda pa je bil vzorec 

te raziskave v primerjavi z našim bolj specifičen, omenjene ženske pa z alkoholom niso bile 

zasvojene.  
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4.4 Podobnosti in razlike v doživljanju zasvojenosti z istimi 

objekti 

Klemen in Ivanka sta oba zasvojena s kajenjem, vendar je med njunima izkušnjama kajenja kar 

precej razlik (v okviru razprave je bila denimo omenjena razlika v izraženosti fizične odvisnosti 

od tobaka). Skupno jima je, da se s pomočjo kajenja pomirita, pri čemer je zanimivo, da pri tem 

oba izpostavita pomen prvega »dima« in nesmiselnost nadaljnjega kajenja. Klemen denimo 

poroča, da je prvi vdih cigarete tisti, ki prinese sprostitev. V nadaljevanju pa cigareta tega 

učinka nima več in bi jo včasih Klemen kar zavrgel (čeprav jo vseeno pokadi do konca). Ivanka 

je med opazovanjem kajenja, spodbujenega zaradi občutkov anksioznosti, opazila, da si je ob 

prvem »dimu« oddahnila, pri tem pa začutila, da je lažje vdihnila oz. dobila zrak v pljuča (kot 

komponento anksioznosti Ivanka navaja tudi nezmožnost vdihniti v celoti, s polnimi pljuči). 

Olajšanju pa je sledilo opažanje, da ji občutek v ustih ni prijeten (v ustih jo je peklo) in kajenje 

se ji je zazdelo nesmiselno. Nesmiselnost se je stopnjevala do točke, ko bi cigareto najraje 

zavrgla (pa jo je vseeno skadila do konca). Pri obeh se pojavljajo torej tudi občutki 

nesmiselnosti kajenja, ki so izraziti predvsem pri Ivanki (in so bili v razpravi že omenjeni).  

Obema kajenje predstavlja tudi sredstvo opore v socialnem svetu. Pri Klemnu je razvoj teme 

Obvladovanje socialnega sveta sicer nekoliko poseben, ker je ob koncu zanikal vsebine, 

predstavljene v podtemi Smokescreen. Ta obravnava kajenje kot sredstvo vzpostavljanja 

razdalje med njim in (socialnim) svetom (z dimom se zakrije pred svetom). V vsakem primeru 

pa drži, da Klemnu kajenje do neke mere pomaga pri obvladovanju socialnega sveta, saj ga 

povezuje z občutkom nadzora in domačnostjo tudi v neznanih socialnih situacijah. Nadzor 

izhaja iz tega, da lahko počne, kar želi (torej kadi), hkrati pa je kajenje tudi rutinska dejavnost, 

ki mu zaradi domačnosti daje občutek nadzora. Vloga kajenja kot opore pa je še posebej 

izražena pri Ivanki. V kontekstu socialnih situacij je opora cigarete najbolj jasno izražena v 

njenem doživljanju cigarete kot prijatelja, kjer gre celo za nekakšno poosebljanje. V primerih, 

ko Ivanka zadržuje svoje mnenje (ker npr. ne želi biti preveč neposredna in misli raje zadrži 

zase), jo tolaži prisotnost cigarete kot navideznega prijatelja, s katerim vesta resnico (mnenje, 

ki ga Ivanka v socialni interakciji ne deli z nasprotno osebo).  

Alenka in Neva sta v svojem doživljanju zasvojenosti s hrano zelo različni. S hrano sta obe 

preokupirani in to pri obeh sproža negativna čustva, tu pa se podobnost skorajda konča. Pri 

Alenki je izrazito skoncentrirano prenajedanje, ki je vezano predvsem na obred konzumacije 

hrane v okviru večerje, pri Nevi pa prenajedanje ni izrazito, pač pa se zasvojenost v večji meri 

kaže s pogostimi posegi po hrani ob skorajda vsakem čustvenem vznemirjenju. Prva ima 

ohranjen občutek telesne sitosti (čeprav je v sklopu prenajedanja impulz po hrani tako močan, 

da ne izgine kljub občutku sitosti in bolečinah), pri drugi je fiziološka regulacija ohranjena v 

manjši meri (jo pa pri prekomernem hranjenju do neke mere ustavljajo vedno prisotni občutki 

slabe vesti ob hranjenju). Pri obeh je v splošnem prisoten užitek ob (dobri) hrani, vendar je ta 

manj poudarjen pri Alenkini konzumaciji hrane (večernega hranjenja se sicer vsakič znova 

veseli tudi zaradi samega užitka ob hrani, vendar je ta pomešan z neužitkom). Je pa v okviru 

večernega obreda Alenki pomembno, da ima za večerjo specifično hrano, medtem ko Nevini 

posegi po hrani zaradi vznemirjenosti ne zahtevajo prav posebne hrane, pač pa poseže po tistem, 

kar ji je relativno dobro in na voljo. Alenka v svojem večernem »mehurčku« ne tolerira 

prisotnosti drugih, Nevi je v splošnem v največji užitek jesti ravno z drugimi.  

Nevino in Alenkino izkustvo zasvojenosti s hrano v splošnem sovpada z ugotovitvami drugih 

raziskav. C. Curtis in C. Davis (2013) denimo navajata opise močnega impulza po hrani, o 

katerem so poročale udeleženke. Gre za kompulzivno nujo, ki jo je nemogoče ignorirati in se 

kaže kot notranji glas, ki ne odneha, dokler se oseba ne vda in poseže po hrani. V nasprotnem 
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primeru ne more funkcionirati, saj razmišlja samo o tem. Prav tako je tudi pri Alenki. Kar pa je 

pri njej zanimivo in drugače, je to, da se ji prisila velikokrat pojavi tudi, ko je povsem sita, 

lahko celo zelo sita. Kompulzija po hrani se kaže kot občutek, da nekaj manjka; Alenka to 

opisuje kot občutek, ki sicer ni v želodcu, ampak v glavi in potem preide v želodec, kaže pa se 

kot fizična potreba, čeprav Alenka ve, da to ni potreba po hrani. Misel na poseg po hrani ji 

potem ne gre iz glave in slej ko prej se vda. To se zelo pogosto zgodi s čokolado. Alenka opisuje, 

kako želi v tablici čokolade uživati, vendar jo poje hitro kot »gosenica«, zato mora poseči še po 

eni tablici in takrat si reče, da bo zdaj jedla počasi. Ko pa ugrizne v čokolado, na to pozabi. 

Nato si reče, da ima dovolj in za nekaj trenutkov je ponosna nase, nato pa se pojavi glas, ki ni 

glas, ampak pride nekje iz »zadnjega dela možganov« in ki ji prigovarja, da lahko poje še oz. ji 

ponavlja, da naj čokolado poje do konca in Alenka se na koncu vda. Šele takrat se glas ustavi. 

Tovrstna kompulzija, čeprav pri Alenki podrobneje opisana, je značilna predvsem za ženske, 

ki se prenajedajo (v nasprotju s tistimi, ki tako kot Neva »zgolj« preveč pojedo, nimajo pa 

epizod skoncentrirane konzumacije hrane; Curtis in Davis, 2013). Tudi pri Nevi je prisotna 

nekakšna prisila, ki pa se razlikuje od Alenkine izkušnje. Pri Nevi se kaže kot avtomatski poseg 

po hrani, ki ga žene želja po pomiritvi vznemirjenja, vendar se s tem impulzom Neva ne bori. 

Tako kot Alenka so ženske, ki se prenajedajo, poročale o bolečinah in slabem počutju ter 

negativnih čustvih, ki jih je prenajedanje sprožilo (Curtis in Davis, 2013). Pri Alenki je čas 

njenega večernega hranjenja razdeljen; ko jé, uživa, ampak ker jé tako hitro, to tudi hitro mine. 

Občutke zadovoljstva skuša vsakič znova podaljšati s čokolado, takrat pa se pojavi agresivno 

samoobtoževanje v obliki notranjega glasu in užitek se prevesi v neužitek. To se povezuje z 

izsledki raziskave, v kateri so udeleženke poročale o notranjih bojih in o izmenjavah med 

različnimi deli sebe ali različnimi glasovi, ki se pojavijo med hranjenjem (Green, Larkin in 

Sullivan, 2009). Tudi pri Nevi so negativna čustva precej izražena in se kažejo kot stalno 

prisotna slaba vest, pogosti so tudi občutki sramu. Pri obeh je pomemben del hranjenja tudi 

hitrost. To je še posebej izrazito pri Nevi, pri kateri je poseg po hrani, ki je motiviran s 

čustvenim vznemirjenjem, mnogokrat avtomatski, kadar pa je zavedanje ohranjeno, se posegu 

prav tako ne more upreti. Ob vznemirjenju se pojavi želja po hrani, redkokdaj določeni, pri tem 

se pojavi misel na končno stanje (stanje umiritve; hrana vznemirjenje nekako otopi), nima pa 

želje po samem procesu hranjenja. Hranjenje je hitro, Neva opisuje, da je v transu ali 

preganjavici podobnem stanju, v katerem je zavestnost zmanjšana in med katerim ne čuti, ker 

je zaposlena (se hrani), hitrost pa prav tako pripomore, da ni soočena s slabimi čustvi; če jé 

počasi, potem hranjenje z namenom pomiritve vznemirjenja nima več svoje funkcije. Pri Nevi 

je poseg po hrani lahko motiviran tudi z užitkom ob določeni hrani, ki jo potisne v prenajedanje. 

Alenka je podobna tistim, ki se prenajedajo v obliki skoncentriranih kompulzivnih epizod 

hranjenja (angl. binge eating), Neva pa tistim, ki se prenajedajo v obliki mnogokratnih posegov 

po hrani, kjer količinsko pojedo več, kot želijo (Curtis in Davis, 2013). Naša raziskava pa je 

pokazala še, da v okviru prenajedanja ni prisotna potreba po hrani sami po sebi, kar sta 

artikulirali tudi soraziskovalki sami. Pri Nevi se gre pri posegu po hrani največkrat pravzaprav 

za potrebo po pomiritvi (ki jo prinese hrana), pri Alenki pa hrana (skupaj z drugimi dejavniki) 

ustvari čas, v katerem se Alenka lahko sprosti (želi si torej prijetnega časa miru, ne pa hrane 

same po sebi, je pa hrana pomembna komponenta tega časa). (Pri Nevi je sicer, kot že 

omenjeno, prisoten tudi poseg po hrani, ki je prav zares motiviran z užitkom ob hrani). 

4.5 Opazovanje doživljanja 

Nekateri soraziskovalci so med intervjuji ozavestili, da čutijo odpor do opazovanja doživljanja 

zasvojenosti. Neva je že kmalu po pričetku intervjujev poročala o odporu do opazovanja, ki je 

bil viden tudi v tem, da je pogovor skušala speljevati v teme, ki so bile zanjo varne, ob katerih 
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se je počutila domače. Odpor je čutila tudi do opazovanja v vsakdanjem življenju. Pri Ivanki 

odpor ni bil tako izrazit, je pa tudi ona proti koncu intervjujev poročala podobno. To morda ni 

presenetljivo, saj je zasvojenost relativno občutljiva tema, intimno povezana z vsakim 

posameznikom. Glede na rezultate naše raziskave, pa je odpor do opazovanja doživljanja 

zasvojenosti morda izhajal tudi iz tega, ker more biti pri nekaterih zasvojensko vedenje le na 

pol zavestno, da opravlja svojo funkcijo (npr. hranjenje pri Alenki in Nevi, izklop ob gledanju 

televizij pri Matjažu). 

Čeprav je to za nas predstavljajo oviro v smislu, da zaradi odpora soraziskovalci niso bili tako 

aktivni pri opazovanju doživljanja v času med intervjuji (in tudi med samim intervjujem), smo 

to sprejeli kot del tovrstnega raziskovanja (nekaj razmislekov o tem sledi še v poglavju 4.8).  

V fenomenološkem raziskovanju je znano, da je opazovanje doživljanja že nova vrsta 

doživljanja, kar je tudi ena izmed kritik tovrstnega raziskovanja (Searle, 1992, v Kordeš, 2012). 

Pri nas se je to, da opazovanje spremeni doživljanje, pokazalo tudi na konkretni ravni, najbolj 

očitno pri Alenki. V soraziskovanju z Alenko je bilo veliko časa namenjenega njenemu impulzu 

po prekomerni konzumaciji čokolade, ki gre tudi preko točke fizične slabosti. Na koncu 

intervjujev pa je soraziskovalka poročala, da je potrebo po čokoladi izgubila (glej izsek 1[23] 

v poglavju 3.1.2.4). Do zanimivega momenta je prišlo tudi pri Nevi, pri kateri se je odklonilen 

odnos do zasvojenosti najbolj očitno kazal, na koncu pa je ravno ona svoj odnos do hrane 

spremenila in nanjo začela gledati kot na zaveznika (glej izsek 11[23] v poglavju 3.2.4.1). Če 

so bile te spremembe trajne, ne vemo. 

Poseben primer je Klemen, pri katerem nam ni povsem jasno, kaj se je zgodilo. V pogovorih z 

njim smo razvijali vlogo kajenja pri obvladovanju socialnega sveta, pri čemer so se spraševalcu 

te teme zdele žive in pristne. Na zadnjem intervjuju pa je Klemen dobršen del prejšnjih poročanj 

zanikal (kot je rekel sam, je do teh novih spoznanj prišel z opazovanjem; glej poglavje 3.4.3 za 

razvoj teme Obvladovanje socialnega sveta). 

4.6 Druga zanimiva opažanja 

Matjaževo izkustvo zasvojenosti se skoraj popolnoma sklada z ugotovitvami raziskovalcev, ki 

so preučevali posameznike, ki so se dojemali kot zasvojene z gledanjem televizije. Kubey 

(1996) povzema izsledke raziskav, v okviru katerih so ti posamezniki poročali, da televizijo 

gledajo z namenom spremembe razpoloženja, odvrnitve od neprijetne ruminacije in zapolnitve 

časa. Kubey navaja tudi ugotovitve svojih raziskav (Csikszentmihalyi in Kubey, 1981; Kubey, 

1984; Kubey in Csikszentmihalyi, 1990a, v Kubey, 1996), narejenih z metodo vzorčenja 

izkustva (angl. experience sampling method [EMS]), ki so pokazale, da je gledanje televizije 

izrazito pasivna dejavnost, ki ne zahteva koncentracije, posameznike pa odvrača od ruminacije 

in negativnega razmišljanja, gledanja televizije pa se poslužujejo tudi, ko želijo zaradi nedela 

nekako zapolniti svoj čas. Kubey (1996) pravi, da izsledki nakazujejo, da gre pri prekomernem 

gledanju televizije za odvisnost od sredstva, ki zapolni praznino (zaradi odvečnega časa ali 

osamljenosti), in poskus izogibanja neprijetnim mislim in čustvom. Pri Matjažu so se pojavljale 

podobne teme, ena izmed glavnih funkcij televizije v njegovem primeru je zapolnjevanje časa, 

prav tako je pomemben izklop (od razmišljanja, neprijetne ruminacije). V Matjaževem primeru 

pa je izstopila tudi nepomembnost vsebine pri gledanju televizije. 
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4.7 Veljavnost in zanesljivost 

Kvalitativno raziskovanje je s strani raziskovalcev, ki se poslužujejo kvantitativnih metod, 

pogosto podvrženo pomislekom glede doseganja znanstvene kakovosti, zato je prav, da na tem 

mestu izpostavimo nekaj pomanjkljivosti pričujoče raziskave. 

Naše ugotovitve ne morejo biti generalizirane, saj je bil vzorec majhen, poleg tega pa so ga 

sestavljali udeleženci (soraziskovalci) s specifičnim naborom zasvojenosti (vzorec po eni strani 

ni bil homogen, po drugi strani pa so bile vključene le tri vrste zasvojenosti). Vendar pa naš 

namen že v osnovi ni bil, da bi naše izsledke posplošili; nasprotno, želeli smo le pogledati, kaj 

se lahko pojavi, ko pogledamo doživljajsko polje zasvojenosti, in z ugotovitvami zgolj nakazati, 

v katere smeri bi se nadaljnje raziskovanje tega področja lahko odvilo. Ker je bila raziskava 

eksploratorna, je bilo smiselno, da smo vključili udeležence (soraziskovalce) z raznolikimi 

doživljaji (različne vrste zasvojenosti), da bi imeli širok temelj, na katerem bi lahko raziskovali 

naprej. 

Vzorec je bil specifičen tudi zato, ker fenomenološko raziskovanje zahteva, da so vanj vključeni 

udeleženci, ki so za tovrstno raziskovanje zainteresirani. Po eni strani se s tem veljavnost 

rezultatov poveča (tako zbrani podatki so namreč kakovostnejši), po drugi strani pa takšni 

udeleženci predstavljajo odmik od splošne populacije. 

Podatki so bili zbrani na primerljiv način, saj je vse intervjuje vodil isti raziskovalec. Ekološko 

veljavnost smo deloma dosegli, saj je bilo v fazi pridobivanja podatkov poudarjeno tudi 

vsakodnevno opazovanje doživljanja v času med intervjuji. Pri tem pa je potrebno poudariti, da 

so bile med soraziskovalci razlike v stopnji posvojitve raziskovalnega vprašanja (in s tem 

pristnega opazovanja doživljanja v času med intervjuji). Konsenzualna validacija je bila 

izvedena v sklopu intervjujev, v obliki preverjanja raziskovalčevih parafraz s soraziskovalci. 

Veljavnost smo poskušali povečati s tem, da smo natančno opisali raziskovalni postopek. Ker 

je v našem primeru obdelava podatkov zahtevala iskanje tem v transkriptu, kar je do neke mere 

odvisno tudi od interpretacije raziskovalca in njegovih predhodnih sodb, smo ob rezultatih 

navedli dovoljšno količino izsekov, da lahko bralec sam presodi, če so teme utemeljene na 

empiričnem gradivu. Poleg tega je analiza potekala najprej za vsakega posameznika kot ločeno 

celoto, šele nato pa je sledila primerjava tem med posamezniki. Analiza podatkov je do 

določene mere potekala v sodelovanju med dvema raziskovalcema, ki sta transkripte brala 

neodvisno drug od drugega in se pred vsako nadaljnjo fazo obdelave strinjala s trenutno analizo 

(glej poglavje 2.2.5). 

Upoštevati je potrebno tudi razlike med soraziskovalci, kot je že zgoraj omenjena stopnja 

preobrazbe iz udeleženca v soraziskovalca. Podatke smo zbirali brez vnaprejšnjih usmeritev 

glede tega, kaj iščemo, obstaja pa možnost, da so naši soraziskovalci poročali o tistih vidikih 

zasvojenosti, ki so se jim zdeli najbolj značilni za ta pojav in so izpustili poročanja, ki po 

njihovem mnenju niso bila pomembna. 

V fazi obdelave podatkov in pri pisanju pričujoče naloge smo se večkrat vprašali, ali so 

soraziskovalci sploh zasvojeni oz. ali so vsi zasvojeni na enak način. Z drugimi besedami, 

spraševali smo se, ali smo sploh raziskovali samo en pojav. A četudi bi predhodno preverili, ali 

soraziskovalci zadoščajo kriterijem neke definicije zasvojenosti, to vprašanje ne bi bilo 

razrešeno. Definicije so v naboru simptomov zelo široke, zadostiti pa je potrebno le določeni 

količini kriterijev, kar pomeni, da tudi v takšnem primeru ne dobimo nujno homogenega vzorca 

(oz. je to celo zelo malo verjetno). Nekaj razmislekov o tem sledi še v nadaljevanju. 
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4.8 Omejitve in razmislek o nadaljnjem raziskovanju 

Zaključujemo z razmislekom o omejitvah pričujoče raziskave. Soraziskovalci so zadostovali 

samo-poročanim kriterijem zasvojenosti, nihče od njih pa ni imel postavljene klinične diagnoze 

zasvojenosti. To je po eni strani problematično, saj se tako pojavlja vprašanje, ali naš vzorec 

zares sestoji iz zasvojenih posameznikov. Po drugi strani bi si takšno vprašanje morali postaviti 

vsi raziskovalci tega področja, le da se navadno o tem ne sprašujejo. Problem raziskovalnega 

področja zasvojenosti je ravno v tem, da ni jasnega kriterija, po katerem bi vedeli, katero 

vedenje pod kakšnimi pogoji umestiti med zasvojenost. Vlada sicer konsenz, da z zasvojenostjo 

mislimo na kompulzivni, nenadzorovan poseg po nekem sredstvu, od tu naprej pa se stvar 

zaplete. Definicij je več, najbolj uporabljane tako v klinični praksi kot na raziskovalnem 

področju pa so zelo široke, ker skušajo pod eno streho zaobjeti mnoge vidike tega fenomena 

(čeprav še ni zares jasno niti, ali gre pri zasvojenosti za enega ali več različnih fenomenov). Ker 

posamezniku ni treba zadostiti vsem kriterijem hkrati, je lahko vzorec neke raziskave, ki temelji 

na »resnično« zasvojenih ljudeh, v resnici zelo raznolik. Ko pa se v nekaj letih definicija 

spremeni (ponavadi v obliki razširitve kriterijev, kar se dogaja zaradi porasta spoznanj s 

področja vedenjskih zasvojenosti, drugih novih izsledkov ali anomalij), tudi vzorci predhodno 

izvedenih raziskav niso več relevantni. Ravno zato, ker se ne ve, kaj konceptualno fenomen 

zasvojenosti obsega in če ter kako je ločen od sorodnih pojavov, smo mi poskušali nanj 

pogledati s čim bolj svežimi očmi, pri tem pa je naša izhodiščna točka razumevanja zasvojenosti 

bila nesposobnost nadzorovanja vdajanja snovi/vedenju, ki jo kot tako dojema tudi posameznik. 

Temu kriteriju so zadostili vsi naši soraziskovalci. Bi kdo izmed njih iz vzorca izpadel, če bi 

uporabili katero izmed drugih definicij zasvojenosti? Morda. 

Druga omejitev je prav tako vezana na soraziskovalce. Pri njihovi izbiri smo bili namreč precej 

omejeni. Naši soraziskovalci so se morali dojemati kot zasvojene, se hkrati biti pripravljeni 

izpostaviti, ob tem pa niso smeli imeti razvite hujše spremljajoče zdravstvene ali socialne 

problematike, saj v nasprotnem primeru v intervjujih ne bi mogli sodelovati. Skratka, iz 

populacije zasvojenih posameznikov smo morali najti take, ki so se dojemali kot zasvojene in 

so to bili pripravljeni javno priznati, med njimi pa takšne, ki so bili sposobni normalnega 

funkcioniranja. V skladu s fenomenološko paradigmo je bilo med tem že tako skromnim 

naborom posameznikov pomembno izbrati tiste, ki jih raziskovanje doživljanja pristno zanima. 

To pa je bilo težko. Zasvojenost je namreč občutljiva tema, s katero so posamezniki navadno 

obremenjeni, je ne sprejemajo in jo želijo razrešiti. To pa pomeni, da so bolj kot za raziskovanje 

doživljanja zainteresirani za razreševanje problema. Pri tem nam je v našem primeru do neke 

mere morda bilo v pomoč to, da so bili vsi soraziskovalci v času pred ali med intervjuji vključeni 

tudi v psihoterapijo, s čimer so potrebo po razreševanju problemov vsaj deloma zadovoljevali 

ali zadovoljili. Vseeno pa so se pri vseh pojavili odpori do opazovanja doživljanja, nekateri 

soraziskovalci so jih tudi jasno artikulirali. Vse to je problem predvsem zato, ker udeleženci 

niso zares postali soraziskovalci, vsaj ne do te mere, da bi bilo jasno, da so zares ponotranjili 

raziskovalno vprašanje. To pa pomeni, da niso bili tako zelo zavzeti pri opazovanju doživljanja, 

čeprav so bile med njimi seveda razlike (Alenka, denimo, se je v največji meri iz udeleženke 

prelevila v soraziskovalko), vsi pa so v času med intervjuji kljub odporom svoje doživljanje 

zasvojenosti poskušali opazovati. Odpor se je pri nekaterih kazal tudi v vztrajanju pri razlagah, 

namesto opisih doživljanja. 

Omejitev je tudi ta, da smo imeli o področju zasvojenosti svoje predpostavke, ki smo jih 

poskušali predstaviti že v poglavju 2.2. Spoznanja te raziskave tako morda odražajo tudi 

interese raziskovalcev, čeprav, kot je že bilo poudarjeno, je bilo pri obdelavi podatkov veliko 

skrbi namenjene temu, da se na podatke gleda brez vnaprejšnjih sodb. 
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Splošna omejitev raziskave je, da je bila ta glede na širino in kompleksnost fenomena 

zasvojenosti morda zastavljena preveč eksploratorno. Čeprav se je na začetku to zdelo smiselno, 

bi se tega sedaj najbrž lotili drugače. V intervjuje smo vstopili brez vnaprejšnjih vprašanj, z 

golo radovednostjo, kaj se bo pokazalo. Ker smo bili tako eksploratorni, intervjujev nismo 

usmerjali v začrtano smer, to pa pomeni, da je raziskovanje pri vsakem soraziskovalcu šlo tja, 

kamor ga je poročanje o doživljanju zapeljajo. To pa je problematično s tega vidika, da so se 

pri vsakem soraziskovalcu pojavljale druge teme, kar nam je do določene mere v fazi obdelave 

podatkov tudi onemogočalo, da bi med njimi iskali podobnosti in razlike. Na primer, ko so bile 

opravljene analize posameznih soraziskovalcev, se je izkazalo, da smo pri nekaterih prepoznali 

teme pomirjanja, pri drugih pa ne, čeprav se v resnici s sredstvom zasvojenosti pomirjajo vsi. 

Vendar pri nekaterih raziskovanje doživljanja ni šlo v to smer, ker se v trenutkih intervjujev ta 

vidik ni pokazal kot tako živ (čeprav bi skorajda zagotovo šlo v to smer, če bi jih po tem 

povprašali; o pomirjanju so namreč poročali prav vsi). Ko je bila obdelava podatkov končana, 

se je pojavil tudi občutek, da zaradi številčnosti tem, ki so se pojavile in so nas zanimale, nismo 

mogli v celoti razumeti posameznih vidikov zasvojenosti. K temu je delno prispevalo tudi to, 

da se je raziskovanje na določeni točki ustavilo (kar pa je morda povezano tudi z zgoraj 

omenjenimi odpori). 

Ker smo s pričujočo raziskavo predvsem želeli »preveriti teren«, je bilo smiselno, da je bila 

tako široko zastavljena. V nadaljevanju pa bi bilo tudi v luči zgoraj napisanega bolje izbrati in 

raziskovati samo določene vidike fenomena zasvojenosti. Kot primerne glede na spoznanja iz 

naše raziskave vidimo:  

- vidik časa zase pri zasvojenosti (ki se je pri nas pokazal kot pomembna komponenta 

zasvojenosti); 

- užitek pri zasvojenosti (ker novejši pogledi na zasvojenost slednjo dojemajo kot apetit 

po užitku, kar pa naše ugotovitve ne podpirajo); 

- doživljanje potrebe po sredstvu zasvojenosti (ker se pri nas nakazuje razlika med 

potrebovanjem snovi same po sebi in potrebovajem snovi (ali vedenja, povezanega z 

uporabo te snovi) kot sredstva, ki opravlja pomembne funkcije v življenju 

posameznika); 

- doživljanje kajenja (ker se v literaturi na kajenje gleda zgolj kot na fizično odvisnost od 

tobaka, naši izsledki pa nakazujejo, da gre tudi za zasvojenost s sredstvom/procesom, 

ki omogoča zadovoljevanje drugih potreb); 

- doživljanje prekomernega hranjenja (ker se v literaturi na to primarno gleda kot na 

zasvojenost z določeno vrsto hrano in kot rešitev ponuja odtegnitev takšne hrane, naši 

izsledki pa nakazujejo, da gre tudi za zasvojenost s sredstvom/procesom, ki omogoča 

zadovoljevanje drugih potreb); 

- doživljanje prisile pri prekomernem hranjenju (pri Alenki se denimo izrazito kaže, da 

jo ravno prisila porine v prenajedanje, vendar tega pojava nismo v celoti razumeli). 

 

Pri oblikovanju nadaljnjih fenomenoloških raziskav bi bilo pomembno tudi to, da je veliko 

napora vloženega v izbor udeležencev, ki jih raziskovanje doživljanja pristno zanima. In 

predvsem, procesu raziskovanja bi bilo potrebno nameniti zares veliko časa, pri tem pa 

upoštevati, da lahko pride do obdobij, ko zaradi soraziskovalčevih odporov raziskovanje ne bo 

plodno. 

Ne nazadnje moramo med omejitve navesti pomislek glede združitve interpretativne paradigme 

z metodo, ki sledi fenomenološki naravnanosti v strožjem pomenu. Na področju empirične 

fenomenologije sicer vlada zmeda in zdi se, da se avtorji ne strinjajo v svoji interpretaciji 

Husserlove fenomenologije, kar se odraža tudi v raziskovalnih pristopih. Interpretativna 
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fenomenološka analiza, ki smo jo uporabili pri obdelavi podatkov, je sicer utemeljena na 

doživljanju, kot se kaže, vendar se ne ukvarja z iskanjem strukture preučevanih fenomenov, do 

bracketinga pa zavzema bolj sproščen odnos, saj je v ospredju dvojna hermenevtika. SIPI, po 

katerem smo se zgledovali pri raziskovalnem načrtu, pa nasprotno želi priti do opisov 

doživljanja, ki niso zaznamovani z interpretacijami, pri čemer je v ospredju struktura 

doživljanja. Čeprav nismo bili osredotočeni na iskanje esenc fenomena, je bilo naše 

raziskovanje utemeljeno na doživljanju, kot se kaže, pri čemer nas niso zanimale razlage 

zasvojenosti, temveč kako se vidiki zasvojenosti pri posamezniku kažejo, naša interpretacija pa 

je bila osnovana na podatkih in ne na vpeljevanju zunanjih okvirov (glej tudi uvod v poglavje 

2.2 in poglavje 2.2.4). 
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5 SKLEPI 
 

Pri zaključkih te študije želimo biti previdni. Z vzorcem smo zajeli specifičen nabor 

zasvojenosti (s kajenjem, hrano in gledanjem televizije) in morda bi prišli do drugačnih 

ugotovitev, če bi soraziskovalci imeli druge zasvojenosti. Po drugi strani pa podobnosti med 

soraziskovalci kažejo na širšo aplikativnost izsledkov. Ti pa seveda niso dokončni, temveč 

kažejo na možne smeri nadaljnjega raziskovanja. 

 

Z uporabo metode, ki ni omejena s tem, da morajo biti spoznanja interpretirana v skladu s 

predefiniranimi hipotezami, je naša raziskava osvetlila doživljajski vidik zasvojenosti. Pri tem 

smo bili osredotočeni tako na skupne teme kot tudi na teme, ki so se pojavile samo pri 

določenem soraziskovalcu, kar pomeni, da smo med rezultate umestili tudi redke teme, ki bi se 

pri kvantitativnih (pa tudi pri kakšnih kvalitativnih) načinih raziskovanja najverjetneje izgubile. 

Glavna spoznanja raziskave, ki bi jih bilo zanimivo preveriti z nadaljnjim raziskovanjem, se 

dotikajo v literaturi spregledanega vidika zasvojenosti kot sredstva, ki posamezniku omogoči, 

da si vzame čas zase; razlikovanje med potrebovanjem neke snovi same po sebi (ker smo na 

primer od nje fizično odvisni) in potrebovanjem snovi, ker z njeno pomočjo zadostimo 

potrebam, ki niso neposredno vezane na objekt zasvojenosti (s pomočjo kajenja se na primer v 

socialnih interakcijah posameznik počuti varnejšega); vtkanosti zasvojenosti v mnoge vidike 

posameznikovega življenja in ne nazadnje s tem povezanega kontroverznega predloga, da lahko 

zasvojenost v nekaterih primerih pomeni tudi funkcionalen način bivanja v svetu. Implikacije 

tega so, da v vseh primerih zagotovo ne zadostuje, da se snov/vedenje zasvojenemu 

posamezniku zgolj odvzame, pač pa je potrebno najti in odstraniti prave vzroke, ki so v ozadju 

zasvojenosti. 

Vsa omenjena spoznanja se zdijo še posebej pomembna v času, ko prevladuje medicinski 

model, ki na zasvojenosti gleda kot na možgansko bolezen, raziskovalni napori pa se usmerjajo 

v iskanje zdravil, ki bi obolele možgane pozdravili.  

Naš cilj je bil na konceptualno zmedeno področje zasvojenosti pogledati s svežimi očmi in z 

najbolj primarnega, doživljajskega vidika, ki je v literaturi tudi najbolj šibko zastopan. Nekateri 

naši izsledki se skladajo z izsledki literature s področja zasvojenosti, je pa naša raziskava 

nakazala tudi na nekaj zanimivih, v literaturi neobravnavanih vidikov, ki se zdijo vredni 

nadaljnjih raziskav. 

 



117 

 

6 LITERATURA 

AAPM, APS, ASAM (2001). Definitions Related to the Use of Opioids for the Treatment of Pain: 

Consensus Statement of the American Academy of Pain Medicine, the American Pain Society, 

and the American Society of Addiction Medicine. WMY, 100(5), 28–29. 

Adinoff, B. (2004). Neurobiologic Processes in Drug Reward and Addiction. Harvard Review of 

Psychiatry, 12(6), 305–320. 

Akcijski načrt EU za boj proti drogam 2017-2020 (n. d.). Pridobljeno s http://www.lmit.org/za-

mlade/akcijski-nacrt-eu-za-boj-proti-drogam-2017-2020.html 

Akers, R. L. (1991). Addiction: the troublesome concept. The Journal of Drug Issues, 21(4), 777–793. 

Alexander, B. K. (2012). Addiction: The Urgent Need for a Paradigm Shift. Substance Use & Misuse, 

47, 1475–1482. 

Alexander, B. K. (2014). The rise and fall of the official view of addiction. Pridobljeno z 

http://www.brucekalexander.com/articles-speeches/277-rise-and-fall-of-the-official-view-of-

addiction-6 

Alexander, B. K., Coambs, R. B. in Hadaway, P. F. (1978). The effect of housing and gender on 

morphine self administration in rats. Psychopharmacology, 58(2), 175–179. 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th 

ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Aspers, P. (2009). Empirical phenomenology: A qualitative research approach (The Cologne Seminars). 

Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 9(2), 1–12. 

Audi, R. (ur.). (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy (2nd ed.). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological 

Review, 84(2), 191–215. 

Becker, H. S. (1967). History, Culture and Subjective Experience: An Exploration of the Social Bases 

of Drug-Induced Experience. Journal of Health and Social Behavior, 8(3), 163–176. 

Bell, K. in Salmon, A. (2009). Pain, physical dependence and pseudoaddiction: Redefining addiction 

for »nice« people? International Journal of Drug Policy, 20(2), 170–178. 

Billieux, J., Schimmenti, A., Khazaal, Y., Maurage, P. in Heeren, A. (2015). Are we overpathologizing 

everyday life? A tenable blueprint for behavioral addiction research. Journal of Behavioral 

Addictions, 4(3), 119–123.  

Booth, M. (1996). Opium: a history. London: Simon and Schuster.  

Boyd, M. R. in Mackey, M. C. (2000). Running Away to Nowhere: Rural Women's Experiences of 

Becoming Alcohol Dependent. Archives of Psychiatric Nursing, 14(3), 142–149. 

Brown, R. I. F. (1993). Some contributions of the study of gambling to the study of other addictions. V 

W. R. Eadington in J. Cornelius (ur.), Gambling behavior and problem gambling (241–272). 

Reno, NV: University of Nevada Press. 



118 

 

Brown, R. A., Lejuez, C. W., Kahler, C. W. in Strong, D. R. (2002). Distress tolerance and duration of 

past smoking cessation attempts. Journal of Abnormal Psychology, 111, 180–185. 

Burglass, M. E. in Shaffer, H. (1984). Diagnosis in the Addictions I: Conceptual Problems. Advances in 

Alcohol & Substance Abuse, 3(1–2), 19–34. 

Cassin, S. E. in von Ranson, K. M. (2007). Is binge eating experienced as an addiction? Appetite, 49(3), 

687–690. 

Chalmers, D. J. (1995). Facing up the problem of consciousness. Journal of Consciousness studies, 2(3), 

200–219. 

Chappell, D., Eatough, V., Davies, M. N. in Griffiths, M. (2006). EverQuest—It’s Just a Computer 

Game Right? An Interpretative Phenomenological Analysis of Online Gaming Addiction. 

International Journal of Mental Health and Addiction, 4(3), 205–216. 

Clark, M. (2011). Conceptualising Addiction: How Useful is the Construct? International Journal of 

Humanities and Social Science, 1(13), 55–64. 

Curtis, C. in Davis, C. (2013). A Qualitative Study of Binge Eating and Obesity From an Addiction 

Perspective. Eating Disorders, 22(1), 19–32. 

Černigoj, M. in Podbevšek, J. (2016). Zasvojenost ali odvisnost? Poskus pojmovne razjasnitve in 

pomenske razmejitve. Kairos, 10(1/2), 113–146.  

Davis, C. in Carter, J. C. (2009). Compulsive overeating as an addiction disorder. A review of theory 

and evidence. Appetite, 53(1), 1–8. 

Deandrea, S., Montanari, M., Moja, L. in Apolone, G. (2008). Prevalence of undertreatment in cancer 

pain. A review of published literature. Annals of Oncology, 19(12), 1985–1991. 

Dennis, S. J. (2006). Four milligrams of phenomenology: an anthro-phenomenological exploration of 

smoking cigarettes. Popular Culture Review, 17(1), 41–57. 

Denny, D. L. in Guido, G. W. (2012). Undertreatment of pain in older adults: An application of 

beneficence. Nursing Ethics, 19(6), 800–809. 

Di Chiara, G. (2002). Nucleus accumbens shell and core dopamine: differential role in behavior and 

addiction. Behavioral Brain Research, 137(1–2), 75–114. 

Douglas, A. C., Mills, J. E., Niang, M., Stepchenkova, S., Byun, S., Ruffini, C., ... in Blanton, M. (2008). 

Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for the decade 1996–2006. Computers 

in human behavior, 24(6), 3027–3044. 

Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U. in May, A. (2004). Neuroplasticity: 

changes in grey matter induced by training. Nature, 427(6972), 311–312. 

Drev, A. (ur.). (2017). Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016. Ljubljana: Nacionalni 

inštitut za javno zdravje.  

Durrant, R., Adamson, S., Todd, F. in Sellman, D. (2009). Drug use and addiction: evolutionary 

perspective. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 43(11), 1049–1056. 

Emslie, C., Hunt, K. in Lyons, A. (2015). Transformation and time-out: The role of alcohol in identity 

construction among Scottish women in early midlife. International Journal of Drug Policy, 26(5), 

437–445. 



119 

 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2016). European Drug Report 2016: 

Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

Finlay, L. (2009). Debating phenomenological research methods. Phenomenology & Practice, 3(1), 6–

25. 

Foddy, B. in Savulescu, J. (2010). A liberal account of addiction. Philosophy, psychiatry, & psychology: 

PPP, 17(1), 1–22. 

Fuchs, T. (2005). Delusional mood and delusional perception – A phenomenological analysis. 

Psychopathology, 38, 133–139. 

Fuchs, T. (2010). Temporality and psychopathology. Phenomenology and the cognitive sciences, 12(1), 

75–104. 

Gillies, V. in Willig, C. (1997). ‘You get the nicotine and that in your blood’—constructions of addiction 

and control in women's accounts of cigarette smoking. Journal of Community & Applied Social 

Psychology, 7(4), 285–301. 

Giorgi, A. (ur). (1985). Phenomenology and psychological research. Pittsburgh, PA: Duquesne 

University Press. 

Giorgi, A. (2006). The Value of Phenomenology for Psychology. V P. D. Ashworth in M. C. Chung 

(ur.), Phenomenology and Psychological Science, Historical and Philosophical Perspectives (45–

68). New York, NY: Springer.  

Giorgi, A. (2012). The descriptive phenomenological psychological method. Journal of 

Phenomenological psychology, 43(1), 3–12. 

Giorgi, A. in Giorgi, B. (2003). The descriptive phenomenological psychological method. V P. M. 

Camic, J. E. Rhodes and L. Yardley (ur.), Qualitative research in psychology: Expanding 

perspectives in methodology and design (243–273). Washington D.C.: American Psychological 

Association. 

Given, L. M. (ur.) (2008). The Sage Encyclopaedia of Qualitative Research Method: Volumes 1 & 2. 

Newbury Park, CA: Sage Publications. 

Goldstein, R. Z. in Volkow, N. D. (2002). Drug addiction and its underlying neurobiological basis: 

neuroimaging evidence for the involvement of the frontal cortex. American Journal of Psychiatry, 

159, 1642–1652. 

Goodman, A. (2008). Neurobiology of addiction: An integrative review. Biochemical pharmacology, 

75(1), 266–322. 

Gowing, L. R., Ali, R. L., Allsop, S., Marsden, J., Turf, E. E., West, R. in Witton, J. (2015). Global 

statistics on addictive behaviours: 2014 status report. Addiction, 110, 904–919. 

Green, A. R., Larkin, M. in Sullivan, V. (2009). Oh stuff it! The experience and explanation of diet 

failure: an exploration using interpretative phenomenological analysis. Journal of health 

psychology, 14(7), 997–1008. 

Griffiths, M. D. (1996). Nicotine, tobacco and addiction. Nature, 384(6604), 18. 

Griffiths, M. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal 

of Substance Use, 10(4), 191–197. 



120 

 

Griffiths, M. D. in Larkin, M. (2004). Conceptualizing addiction: The case for a ‘complex systems’ 

account. Addiction Research and Theory, 12, 99–102. 

Hammer, R. R., Dingel, M. J., Ostergren, J. E., Nowakowski, K. E. in Koenig, B. A. (2012). The 

experience of addiction as told by the addicted: incorporating biological understandings into self-

story. Culture, Medicine, and Psychiatry, 36(4), 712–734. 

Hein, S. F. in Austin, W. J. (2001). Empirical and hermeneutic approaches to phenomenological research 

in psychology: A comparison. Psychological methods, 6(1), 3–17. 

Heit, H. A. (2003). Addiction, Physical Dependence, and Tolerance: Precise Definitions to Help 

Clinicians Evaluate and Treat Chronic Pain Patients. Journal of Pain & Palliative Care 

Pharmacotherapy, 17(1), 15–29. 

Hirschman, E. C. (1992). The consciousness of addiction: Toward a general theory of compulsive 

consumption. Journal of Consumer Research, 19(2), 155–179. 

Hoeft, F., Watson, C. L., Kesler, S. R., Bettinger, K. E. in Reiss, A. L. (2008). Gender differences in the 

mesocorticolimbic system during computer game-play. Journal of Psychiatric Research, 42(4), 

253–258. 

Holden, C. (2001). “Behavioural” Addictions: Do they exist? Science, 294, 980–982. 

Hurlburt, R. T. in Akhter, S. A. (2006). The descriptive experience sampling method. Phenomenology 

and the Cognitive Sciences, 5(3–4), 271–301. 

Ifland, J. R., Preuss, H. G., Marcus, M. T., Rourke, K. M., Taylor, W. C., Burau, K., ... Manso, G. (2009). 

Refined food addiction: A classic substance use disorder. Medical Hypotheses, 72, 518–526. 

Jellinek, E. M. (1960). The Disease Concept of Alcoholism. New Haven, Conn: Hillhouse Press. 

Jesus, M. C. P. D., Silva, M. H. D., Cordeiro, S. M., Kortchmar, E., Zampier, V. S. D. B. in Merighi, 

M. A. B. (2016). Understanding unsuccessful attempts to quit smoking: a social phenomenology 

approach. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 50(1), 71–78. 

Kalivas, P. W. (2004). Glutamate systems in cocaine addiction. Current Opinion in Pharmacology, 4, 

23–29. 

Kalivas, P. W., Volkow, N. in Seamans, J. (2005). Unmanageable motivation in addiction: a pathology 

in prefrontal-accumbens glutamate transmission. Neuron, 45, 647–650. 

Kandel, D. B., Yamaguchi, K. in Chen, K. (1992). Stages of progression in drug involvement from 

adolescence to adulthood: further evidence for the gateway theory. Journal of studies on 

alcohol, 53(5), 447–457. 

Karim, R. in Chaudhri, P. (2012). Behavioral Addictions: An Overview. Journal of Psychoactive Drugs, 

44(1), 5–17. 

Kassel, J. D., Stroud, L. R. in Paronis, C. A. (2003). Smoking, stress, and negative affect: correlation, 

causation, and context across stages of smoking. Psychological bulletin, 129(2), 270–304. 

Kelley, A. E. in Berridge, K. C. (2002). The Neuroscience of Natural Rewards: Relevance to Addictive 

Drugs. Journal of Neuroscience, 22(9), 3306–3311. 

Kemp, R. (2009). The Temporal Dimension of Addiction. Journal of Phenomenological Psychology, 

40, 1–18. 



121 

 

Kemp, R. (2011). The Worlding of Addiction. The Humanistic Psychologist, 39, 338–347. 

Khantzian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: a reconsideration 

and recent applications. Harvard Review of Psychiatry, 4(5), 231–244. 

Kolb, B. in Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. New York, NY: Worth 

Publishers. 

Koob, G. F. (2006). The neurobiology of addiction: A neuro-adaptational view relevant for diagnosis. 

Addiction, 101, 23–30.  

Koob, G. F. in Le Moal, M.  (1997). Drug abuse: hedonic homeostatic 

dysregulation. Science, 278(5335), 52–58. 

Koob, G. F. in Le Moal, M. (2001). Drug addiction, dysregulation of reward, and allostasis. 

Neuropsychopharmacology, 24, 97–129 

Koob, G. F. in Le Moal, M. (2005). Plasticity of reward neurocircuitry and the ‘dark side’ of drug 

addiction. Nature, 8(11), 1442–1444. 

Koob, G. F. in Le Moal, M. (2008). Addiction and the Brain Antireward System. Annual Review of 

Psychology, 59, 29–53. 

Koob, G. F. in Simon, E. J. (2009). The Neurobiology of Addiction: Where We Have Been and Where 

We Are Going. Journal of Drug Issues, 39(1), 115–132. 

Kordeš, U. (2008). Fenomenološko raziskovanje v psihoterapiji. Kairos, 2(3–4), 10–22. 

Kordeš, U. (2012). Thinking of experience, experiencing thinking. Interdisciplinary Description of 

Complex Systems: INDECS, 10(3), 223–234. 

Kordeš, U. (2013). Problems and opportunities of first-person research. Interdisciplinary Description of 

Complex Systems: INDECS, 11(4), 363–375. 

Kordeš, U. (2016). Going Beyond Theory. Constructivist Foundations, 11(2), 375–406. 

Kordeš, U. in Klauser, F. (2016). Second-person in-depth phenomenological inquiry as an approach for 

studying enaction of beliefs. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(4), 369–377. 

Kozak, A. T. in Fought, A. (2011). Beyond alcohol and drug addiction: Does the negative trait of low 

distress tolerance have an association with overeating? Appetite, 57, 578–581. 

Kragelj, G. in Rus Makovec, M. (2013). Nevrobiološki pomen avtoanamneze bolnika z odvisnostjo od 

alkohola [Neurobiological meaning of autoanamnestic data from a patient with alcohol addiction]. 

Medicinski razgledi, 52(3), 395–406. 

Kubey, R. W. (1996). Television dependence, diagnosis, and prevention. With commentary on video 

games, pornography, and media education. V: T. M. Williams (ur.), Tuning in to Young Viewers: 

Social Science Perspectives on Television (221–260). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Lah, A. in Kordeš, U. (2014). One cannot “just ask” about experience. V: O. Markič, T. Strle, U. Kordeš 

in M. Gams (ur.), Kognitivna znanost/Cognitive Sciences. Proceedings of the 17th international 

multiconference Information Society – IS 2014, Volume C (36–39). Ljubljana: Inštitut Jožef 

Štefan. 



122 

 

Langdridge, D. (2007).  Phenomenological psychology: Theory, research and method. Harlow: Pearson 

Education. 

Larkin, M. in Griffiths, M. D. (1998). Response to Shaffer (1996): The case for a ‘complex systems’ 

conceptualization of addiction. Journal of Gambling Studies, 14, 73–82. 

Larkin, M. in Griffiths, M. D. (2002). Experiences of addiction and recovery: the case for subjective 

accounts. Addiction Research and Theory, 10(3), 281–311. 

Leeman, R. F. in Potenza, M. N. (2013). A Targeted Review of the Neurobiology and Genetics of 

Behavioural Addictions: An Emerging Area of Research. The Canadian Journal of Psychiatry, 

58(5), 260–273. 

Leshner, A. (1997). Addiction Is a Brain Disease, and It Matters. Science, 278, 45–47. 

Levy, N. (2013). Addiction is Not a Brain Disease (and it Matters). Frontiers in Psychiatry, 4(24), 1–7. 

Lu, L., Grimm, J. W., Shaham, Y. in Hope, B. T. (2003). Molecular neuroadaptations in the accumbens 

and ventral tegmental area during the first 90 days of forced abstinence from cocaine self-

administration in rats. Journal of Neurochemistry, 85, 1604–1613. 

Maddux, J. F. in Desmond, D. P. (2000). Addiction or dependence? Addiction, 95(5), 661–665. 

McIlwraith, R. D. (1998). "I'm addicted to television": The personality, imagination, and TV watching 

patterns of self‐identified TV addicts. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42(3), 371–

386. 

McMahon, R. C. (2001). Personality, stress, and social support in cocaine relapse prediction. Journal of 

Substance Abuse Treatment, 21(2), 77–87.  

Meyer, J. S. in Quenzer, L. F. (2005). Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and Behavior. 

Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. 

Miller, N. S. in Gold, M. S. (1991). Dependence syndrome: a critical analysis of essential features. 

Psychiatric Annals, 21, 280–288. 

Moran, D. (2002). Introduction to phenomenology. Milton Park, Abingdon, Oxfordshire: Routledge. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (2008). Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih 

problemov za statistične namene, Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam 

bolezni (6. izdaja). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Neale, J., Allen, D. in Coombes, L. (2005). Qualitative research methods within the 

addictions. Addiction, 100(11), 1584–1593. 

Nestler, E. J. (2004). Historical review: Molecular and cellular mechanisms of opiate and cocaine 

addiction. TRENDS in Pharmacological Sciences, 25(4), 210–218. 

Nestler, E. J. (2005). Is there a common molecular pathway for addiction? Nature neuroscience, 8(11), 

1445–1449. 

Nixon, G., Evans, K., Kalischuk, R. G., Solowoniuk, J., Mccallum, K. in Hagen, B. (2012). Female 

Gambling, Trauma, and the Not Good Enough Self: An Interpretative Phenomenological 

Analysis. International Journal of Mental Health and Addiction, 11(2), 214–231. 



123 

 

Nutt, D. J., Lingford-Hughes, A., Erritzoe, D. in Stokes, P. R. (2015). The dopamine theory of addiction: 

40 years of highs and lows. Nature Reviews Neuroscience, 16(5), doi:10.1038/nrn3939 

O'Brien, C. (2010). Addiction and dependence in DSM-V. Addiction, 106, 866–867. 

O’Brien, C. P., Volkow, N. in Li, T. K. (2006). What’s in a Word? Addiction Versus Dependence in 

DSM-V. American Journal of Psychiatry, 163(5), 764–765. 

Orford, J. (2001). Addiction as excessive appetite. Addiction, 96(1), 15–31. 

Orford, J. (2008). Asking the right questions in the right way: the need for a shift in research on 

psychological treatments for addiction. Addiction, 103(6), 875–885. 

Parnas, J. in Sass, L. (2001). Self, solipsism, and schizophrenic delusions. Philosophy, Psychiatry, 

Psychology, 8, 101–120. 

Petitmengin, C. (2006). Describing one’s subjective experience in the second person: An interview 

method for the science of consciousness. Phenomenology and cognitive science, 5, 229–262. 

Pickard, H. (2012). The purpose in chronic addiction. American Journal of Bioethics Neuroscience, 3, 

40–49. 

Pietkiewicz, I. in Smith, J. A. (2014). A practical guide to using interpretative phenomenological 

analysis in qualitative research psychology. Psychological Journal, 20(1), 7–14. 

Pinel, J. P. J. (2011). Biopsychology (8th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc. 

Potenza, M. N. (2006). Should addictive disorders include non-substance-related conditions? Addiction, 

101, 142–151. 

Potenza, M. (2015). Perspective: Behavioural addictions matter. Nature, 522(7557), 62. 

Radovanić, K. in Kordeš, U. (2009). Most k temnemu svetu - fenomenološka študija. Kairos, 3(3–4), 

20–36. 

Ramovš, J. in Ramovš, K. (2007). Pitje mladih: raziskava o pitju alkohola med mladimi v luči 

antropoloških spoznanj o omamah in zasvojenostih. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. 

Ratcliffe, M. (2012). Phenomenology as a form of empathy. Inquiry, 55(5), 473–495. 

Ratcliffe, M. (2015). Experiences of depression: A study in phenomenology. Oxford: Oxford University 

Press. 

Reinerman, C. (2005). Addiction as accomplishment: The discursive construction of disease. Addiction 

Research and Theory,13(4), 307–320. 

Reith, G. (1999). In search of lost time: Recall, projection and the phenomenology of addiction. Time & 

Society, 8(1), 99–117. 

Reuter, J., Raedler, T., Rose, M., Hand, I., Gläscher, J. in Büchel, C. (2005). Pathological gambling is 

linked to reduced activation of the mesolimbic reward system. Nature Neuroscience, 8(2), 147–

148. 

Robbins, T. W. in Clark, L. (2015). Behavioral addictions. Current Opinion in Neurobiology, 30, 66–

72. 



124 

 

Robertson, N. (1988). Getting better: Inside alcoholics anonymous. New York, NY: William Morrow. 

Robinson, T. E. in Berridge, K. C. (1993). The neural basis of drug craving: An incentive-sensitization 

theory of addiction. Brain Research Reviews, 18(3), 247–291. 

Robinson, T. E. in Berridge, K. C. (2008). The incentive sensitization theory of addiction: Some current 

issues. Philosophical transactions of The Royal Society, 363, 3137–3146. 

Robinson, T. E., Gorny, G., Mitton, E. in Kolb, B. (2001). Cocaine self-administration alters the 

morphology of dendrites and dendritic spines in the nucleus accumbens and neocortex. Synapse, 

39, 257–266. 

Ronel, N. in Libman, G. (2003). Eating disorders and recovery: lessons from overeaters 

anonymous. Clinical Social Work Journal, 31(2), 155–171. 

Rosenberg, K. P. in Curtiss Feder, L. (ur.). (2014). Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and 

Treatment. London: Academic Press. 

Rozman, S. (1998). Peklenska gugalnica. Ljubljana: Vale-Novak. 

Ruddock, H. K., Dickson, J. M., Field, M. in Hardman, C. A. (2015). Eating to live or living to eat? 

Exploring the causal attributions of self-perceived food addiction. Appetite, 95, 262–268. 

Rus Makovec, M. (2010). Ali je zdravljene sindroma odvisnosti od alkohola smiselno in učinkovito. V: 

I. Avberšek Lužnik, B. M. Kaučič in S. Hvalič Touzery (ur.), Sindrom odvisnosti od alkohola – 

diagnostični in terapevtski vidiki. Zbornik prispevkov z recenzijo (56–65). Jesenice: Visoka šola 

za zdravstveno nego Jesenice. 

Salman Alavi, S., Ferdosi, M., Jannatifard, F., Eslami, M., Alaghemandan, H. in Setare, M. (2012). 

Behavioral Addiction versus Substance Addiction: Correspondence of Psychiatric and 

Psychological Views. International Journal of Preventive Medicine, 3(4), 290–294. 

Sass, L. in Parnas, J. (2003). Schizophrenia, consciousness, and the self. Schizophrenia Bulletin, 29, 

427–444. 

Sass, L. in Parnas, J. (2007). Explaining schizophrenia: the relevance of phenomenology. V: M. C. 

Chung, K. W. M. Fulford in G. Graham (ur.), Reconceiving schizophrenia (63–95). Oxford: 

Oxford University Press. 

Sass, L., Parnas, J. in Zahavi, D. (2011). Phenomenological Psychopathology and Schizophrenia: 

Contemporary Approaches and Misunderstandings. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 

18(1), 1–23. 

Satel, S. in Lilienfeld, S. O. (2013). Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience. New 

York, NY: Basic Books.  

Schultz, W., Dayan, P. in Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward. Science 

275, 1593–1159. 

Schweitzer, R. (2002) Editorial. The Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 2(2), 1–2. 

Shinebourne, P. in Smith, J. A. (2009). Alcohol and the self: An interpretative phenomenological 

analysis of the experience of addiction and its impact on the sense of self and identity. Addiction 

Research & Theory, 17(2), 152–167. 



125 

 

Shinebourne, P. in Smith, J. A. (2010). The communicative power of metaphors: An analysis and 

interpretation of metaphors in accounts of the experience of addiction. Psychology and 

Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83, 59–73. 

Sklair-Tavron, L., Shi, W.,  Lane, S. B., Harris, H. W., Bunney, B. S. in Nestler, E. J. (1996). Chronic 

morphine induces visible changes in the morphology of mesolimbic dopamine neurons. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America, 93(20), 11202–

11207. 

Smith, B. A. (1998). The problem drinker’s lived experience of suffering: an exploration using 

hermeneutic phenomenology. Journal of Advanced Nursing, 27(1), 213–222. 

Smith, J. A., Jarman, M. in Osborn, M. (1999). Doing interpretative phenomenological analysis. V: M. 

Murray in K. Chamberlain (ur.), Qualitative Health Psychology: Theories and Methods (218–

240). London: Sage.  

Smith, J. A. in Osborn, M. (2004). Interpretative phenomenological analysis. Doing social psychology 

research, 229–254. 

Smith, J. A. in Osborn, M. (2008). Interpretative phenomenological analysis. V: J. Smith (ur.), 

Qualitative psychology: A practical guide to research methods (53–80). London: Sage. 

Solinas, M., Chauvet, C., Thiriet, N. E., Rawas, R. in Jaber, M. (2008). Reversal of cocaine addiction 

by environmental enrichment. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 105(44), 

17145–17150. 

Spiegelberg, H. in Biemel, W. (2017). Phenomenology. V Enciclopaedia Britannica. Pridobljeno s 

https://www.britannica.com/topic/phenomenology 

Stanghellini, G. (2001). Psychopathology of common sense. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 

8(2), 201–218. 

Studen, A. (2009). Pijane zverine. O moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi 

meščanstva. Celje: Zgodovinsko društvo Celje. 

Sussman, S. (2012). Steve Sussman on Matilda Hellman's “Mind the Gap! Failure in Understanding 

Key Dimensions of an Addicted Drug User's Life” Addictive Effects. Substance use & 

misuse, 47(13–14), 1661–1665. 

Sussman, S. in Sussman, A. N. (2011). Considering the Definition of Addiction. International Journal 

of Environmental Research and Public Health, 8, 4025–4038. 

Topić, P. (2015). Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi. Maribor: Pivec. 

Uhl, G. R. in Grow, R. W. (2004). The burden of complex genetics in brain disorders. Archives of 

General Psychiatry, 61, 223–229. 

United Nations Office on Drugs and Crime (2016). World Drug Report 2016 (United Nations 

publication. Sales No. E.16.XI.7). New York, NY: United Nations. 

Van der Mescht, H. (2004). Phenomenology in Education: A Case Study in Educational Leadership. 

Indo‑Pacific Journal of Phenomenology, 4(1), 1–16. 

Volkow, N. D. in Fowler, J. S. (2000). Addiction, a disease of compulsion and drive: involvement of 

the orbitofrontal cortex. Cerebral Cortex, 10, 318–325. 



126 

 

Volkow, N. D. in Li, T. K. (2004). Drug addiction: the neurobiology of behaviour gone awry. Nature 

Reviews Neuroscience, 5(12), 963–970. 

Vrecko, S. (2010). Birth of a brain disease: science, the state and addiction neuropolitics. History of the 

Human Sciences, 23, 52–67. 

Vörös, S. (2014). The uroboros of consciousness: between the naturalisation of phenomenology and the 

phenomenologisation of nature. Constructivist Foundation, 10(1), 96–119. 

Walters, G. D. in Gilbert, A. A. (2000). Defining addiction: Contrasting views of clients and 

experts. Addiction Research, 8(3), 211–220. 

Watson, L. in Parke, A. (2011). Experience of recovery for female heroin addicts: An interpretative 

phenomenological analysis. International journal of mental health and addiction, 9(1), 102–117. 

West, R. in Brown, J. (2013). Theory of addiction (2nd ed.). West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. 

Wiklund, L. (2008). Existential Aspects of Living with Addiction—Part I: Meeting Challenges. Journal 

of Clinical Nursing, 17(18), 2426–2434. 

Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology (3rd ed.). Berkshire: McGraw-Hill 

Education. 

World Health Organization. (1992). The ICD 10 classification of mental and behavioural disorders: 

clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization. 

Za boj proti drogam še dodatnih 3,2 milijona evrov (2015). Pridobljeno s 

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5544b39e87078/za-boj-proti-drogam-se-

dodatnih-32-milijona-evrov 

Zakrzewski, R. F. in Hector, M. A. (2004). The lived experience of alcohol addiction: men of  Alcoholics 

Anonymous. Issues in Mental Health Nursing, 25, 61–77. 

 


