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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava vključenost moških v odločitev o kontracepciji v 

partnerskem odnosu. V preteklosti so bili moški pred kontracepcijsko revolucijo zaradi 

dostopnosti moških oblik kontracepcije ključni, ko je prišlo do nadzora rojstev. V 

današnji družbi pa se sedaj zdi, da so ženske tiste, ki nosijo odgovornost za uporabo 

kontracepcije. Magistrsko delo se osredotoča na raziskovanje vloge moških. 

Teoretični del vsebuje informacije o kontracepciji, njeni zgodovini, družbenih premikih 

v času seksualne revolucije, posebej so izpostavljene moške oblike kontracepcije, ki 

so trenutno na voljo in oblike kontracepcije, ki so še v razvoju. Zajema tudi pomen 

spolne vzgoje in dejavnike, ki vplivajo na vključenost moških v odločitev o kontracepciji. 

Teoretični del se konča z umestitvijo tematike v socialno pedagogiko.  

Empirični del temelji na intervjujih z desetimi moškimi, ki so v času raziskovanja 

uporabljali kontracepcijo. Predstavlja njihovo doživljanje lastne vloge v odločanju za 

kontracepcijo v partnerskem odnosu.  

Namen raziskave je bil preveriti in podrobneje raziskati, kako moški vidijo svojo vlogo 

pri izbiri kontracepcije v monogamnem partnerskem odnosu, raziskati njihovo 

zadovoljstvo z njihovo vlogo. Namen pa je bil tudi ugotoviti, katere moške oblike 

kontracepcije poznajo, kako se s partnerkami pogovarjajo o spolnosti in kakšne oblike 

kontracepcije so uporabljali v preteklosti.  

Ključne besede: Vključenost moških, kontracepcija, moška kontracepcija, partnerski 

odnos, izbira kontracepcije. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The master's thesis focuses on the involvement of men, who are in relationships, in 

contraceptive decision making. Before the contraceptive revolution, men were crucial 

because male forms of contraception were widely available and used. In today’s 

society, however, it seems that women are the ones responsible for using 

contraception. The master's thesis focuses on exploring the role of men. 

The theoretical part contains information on contraception, its history, social shifts 

during the sexual revolution, with special emphasis on male forms of contraception 

currently available and forms of contraception that are still in development. It also 

covers the importance of sex education and the factors that influence men’s 

involvement in the contraceptive decision. The theoretical part ends with the placing of 

the topic in social pedagogy. 

The empirical part is based on interviews with ten men who used contraception at the 

time of research. It represents their experience of their own role in contraceptive 

decision making while in a relationship. 

The purpose of this research was to examine and investigate in more detail how men 

see their role in choosing contraception in a monogamous relationship, to explore their 

satisfaction with their role. The aim was also to find out which male forms of 

contraception they know of, how they talk to their partners about sexuality and what 

forms of contraception they have used in the past. 

Key words: Involvement of men, contraception, male contraception, relationship, 

choice of contraception. 
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1. Uvod 
Tema kontracepcije me je začela nagovarjati, ko sem sama zase iskala različne 

metode preprečevanja nosečnosti. Skozi svoje življenje sem se srečevala z moškimi 

partnerji, s katerimi sem se dogovarjala o rabi kontracepcije v partnerskem odnosu. 

Kljub temu da sem bila prepričana, da je kontracepcija deljena odgovornost, pa sem 

čutila, da je glavna odgovornost za kontracepcijo na meni. V spominu mi je predvsem 

ostalo to, da sem hodila v lekarno in kupovala kondome ter skrbno preučevala mojo 

tablico kontracepcijskih tabletk, da ne bi kaj zgrešila. Danes, ko uporabljam 

simptotermalno metodo za izogibanje zanositvi, pa se mi zdi, da še vedno prevzemam 

večji del odgovornosti za kontracepcijo, saj je pri metodi pomembno spremljanje 

mojega menstrualnega cikla. Hkrati pa vidim, da ima pri tem ključno vlogo tudi moj 

partner s svojim vključevanjem, saj uporabo te metode podpira in me pri spremljanju 

cikla spodbuja. 

Kot svetovalka za simptotermalno metodo učim to metodo tudi pare in ženske, ki se 

za to odločijo. Ob poučevanjem pa se mi je vprašanje o vključenosti moških kar naprej 

porajalo, saj so se redko poučevanju pridružili tudi moški, kljub temu, da je 

simptotermalna metoda najbolj učinkovita, ko se jo naučita oba partnerja. Glede na 

svojo lastno izkušnjo, ko sem čutila, da je kontracepcija le domena žensk in izkušnjo 

poučevanja parov in žensk, sem se začela spraševati, koliko prostora je za moško 

vključevanje v odločitev o kontracepciji. Ker imajo ženske na voljo več oblik 

kontracepcije kot moški, pa tudi ker so ženske za vprašanje kontracepcije usmerjene 

v strokovno obravnavo do ginekologa, moški pa ne, se mi je zdelo to temo pomembno 

raziskati.  

Hiter pregled literature mi je dal vedeti, da je informacij o tem, kako moški doživljajo 

svojo vlogo pri odločanju o kontracepciji, zelo malo. Opazila sem, da se študije v 

splošnem usmerjajo v ženske, saj uporabljajo kontracepcijo v večji meri. Vsaj takšen 

trend je možno opaziti v ekonomsko razvitem zahodnem svetu.  

Magistrsko delo se osredotoča na stanje vključenosti moških v odločitev o kontracepciji 

v ekonomsko razvitem zahodnem svetu, zato teoretični del predstavlja razvoj 

kontracepcije v določenem delu sveta in ne splošne slike populacije na Zemlji. Iz tega 

razloga je tudi spoznanja magistrske naloge potrebno obravnavati kot ugotovitve, ki so 

povezane z zahodnim svetom, saj bi bile ugotovitve najverjetneje drugačne, če bi 

raziskovala druge dele sveta. 

V magistrskem delu omenjam moške in ženske, vendar pa je pomembno izpostaviti, 

da je seksualnost širši koncept in zajema več različnih identitet. Za namene magistrske 

naloge me je zanimal vidik reproduktivne vloge seksualnosti. Ker sem raziskovala 

kontracepcijo, sem se torej osredotočala na vidik načrtovanja družine (načrtovanje 

rojstva otrok), saj je namen kontracepcije preprečiti nezaželeno nosečnost, oziroma 

omogočati načrtovanje števila otrok. Zaradi tega so me zanimale osebe, ki imajo 

zmožnost reprodukcije v paru (osebe moškega spola v odnosu z osebami ženskega 

spola) in dogovarjanje med njima, ko pride do vprašanja kontracepcije v kontekstu 
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načrtovanja družine. Osredotočala sem se torej na heteroseksualne pare, ki 

predstavljajo večino partnerskih odnosov, kljub temu pa je pomembno izpostaviti, da 

ne zajemam splošne populacije, saj se ljudje odločajo tudi za različne odnose, ki ne 

zajemajo nujno odnosa moški – ženska. V družbi so tradicija in vnaprej določene 

smernice za življenje začele izgubljati svojo moč, odprle pa so se nove možnosti 

življenjskih izbir, kar imenujemo individualizacija (Ule, 2000). S tem pa je prišlo do 

pluralizma identitet (prav tam, 2000). To pomeni, da se priznavajo različne identitete 

in raznolikosti med ljudmi. 

V magistrskem delu obravnavam vključenost moških v odločitev o kontracepciji. V 

teoretičnem delu predstavim kontracepcijo, seksualno revolucijo, vrste moške 

kontracepcije, spolno vzgojo v Sloveniji in dejavnike vključenosti moških v odločitev o 

kontracepciji. Na koncu se dotaknem tudi umestitve te teme v socialno pedagogiko.  

V empirični del zajamem izkušnje desetih moških, ki so v času raziskave uporabljali 

kontracepcijo. Na podlagi njihovih odgovorov v analizi predstavim, kako intervjuvanci 

vidijo svojo vlogo pri izbiri kontracepcije v partnerskem odnosu, kakšno je njihovo 

zadovoljstvo s to vlogo, katere moške oblike kontracepcije poznajo, in kakšno je 

njihovo zadovoljstvo z njimi, na kakšen način se pogovarjajo o spolnosti s partnerkami, 

katere oblike kontracepcije so ti intervjuvanci uporabljali v preteklosti, in kakšna je bila 

takrat njihova vloga. 

Namen raziskave je bil preveriti, kako moški vidijo svojo vlogo pri izbiri kontracepcije v 

monogamnem partnerskem odnosu in raziskati njihovo zadovoljstvo z njihovo vlogo. 

Zanimalo me je tudi, katere moške oblike kontracepcije poznajo, kako se s partnerkami 

pogovarjajo o spolnosti in kakšne oblike kontracepcije so uporabljali v preteklosti.  

Ugotovila sem, da so izkušnje moških, vključenih v raziskavo, v zvezi s tematiko 

kontracepcije zelo raznolike, saj so moški uporabljali različne metode kontracepcije, 

kar se je odsevalo tudi pri njihovi vlogi. Vsem intervjuvancem pa je bilo skupno to, da 

so bili s svojo vlogo pri kontracepciji zadovoljni. Moške metode kontracepcije so 

poznali, nekateri so bili določenim metodam naklonjeni, nekateri manj, kar je bilo 

odvisno od njihove lastne izkušnje z določeno metodo kontracepcije. Večina 

intervjuvancev je pri pogovorih o spolnosti aktivna. Njihove vloge v preteklosti so bile 

raznolike, saj so intervjuvanci v preteklosti uporabljali različne metode kontracepcije. 
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2. Teoretični del 

2.1 Kontracepcija 

2.1.1 Definicija kontracepcije 

Besedo kontracepcija Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga: to je »uporaba 

določenih sredstev za preprečevanje spočetja, zanositve« (Kontracepcija, b.d.). 

Kontracepcija torej zajema različne načine, s katerimi lahko preprečimo, da bi prišlo 

do zanositve. V času, ko je človek bolj naklonjen zanositvi, najverjetneje kontracepcija 

ni tako visoko na prioritetni lestvici, kot pa v času, ko si zanositve ne želi. Predvidevam 

pa, da je kontracepcija pomembna tistim, ki so spolno aktivni, ki s spolno aktivnostjo 

lahko dosežejo zanositev in si želijo uravnavati število otrok. 

Razlogi za uporabo kontracepcije so različni. Svetovna zdravstvena organizacija (b.d.) 

vidi naslednje koristi kontracepcije: ljudje ob uporabi lažje uravnavajo želeno število 

otrok in razmik med njimi, preprečuje spolno prenosljive bolezni, obenem pa koristi tudi 

zdravju mater, otrok, gospodarskemu razvoju, izobraževanju in krepitvi vloge žensk. 

Glede na to lahko trdimo, da ima kontracepcija v življenju ljudi pomembno mesto. 

2.1.2 Zakonska ureditev 

V Republiki Sloveniji Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do 

svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ZZUUP) v prvem členu pravi: »Človek ima 

pravico, da svobodno odloča o rojstvu otrok. Ženski in moškemu morajo biti dostopne 

vse možnosti, s katerimi se jima v okviru zdravstvenega varstva pomaga uresničiti to 

pravico.« (Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega 

odločanja o rojstvu otrok, 1977).  

Torej zakonska ureditev omogoča ljudem, da se sami odločajo o rojstvu otrok, kar 

pokriva tudi področje kontracepcije. Informacije o tem, kako preprečevati zanositev, 

morajo biti ljudem dostopne, saj bodo s takšnimi informacijami lažje uravnavali rojstva 

otrok. Uravnavanje rojstev otrok zajema informacije o preprečevanju zanositve, 

umetno prekinitev nosečnosti in ugotavljanje ter zdravljenje zmanjšane plodnosti 

(Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o 

rojstvu otrok, 1977). 

2.1.3 Začetki kontracepcije 

Če si ogledamo zgodovino kontracepcije, se je le ta čez čas spreminjala, saj se je čez 

čas tudi izpopolnjevalo znanje o fiziologiji človeškega telesa. V prazgodovini naj bi imel 

par v povprečju od štiri do šest otrok. Razlog za manjše število otrok je bila visoka 

smrtnost, kratka življenjska doba, dojenje (ki je trajalo več let) in pozen začetek 

pubertete pri deklicah (Zupanič Slavec, 2012). 

Najstarejši zapis, ki vsebuje informacije o reguliranju rojstev, je papirus iz mesta Kahun 

(1850 - 1700 pr. n. št.), ki je vseboval nasvete za izogibanje zanositvi in doseganje 

zanositve (Lesley Smith, 2010). Tudi kasneje so različne kulture oblikovale različne 

zapise, ki so vsebovali informacije o kontracepciji in zanositvi. Nasveti za izogibanje 

zanositvi so bili različni: od brisanja nožnice po spolnem odnosu, uporabe različnih 
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pripravkov, ki naj bi uničili spermije (med, izločki krokodilov in miši, poper, jagodičevje 

itd.), do aktivnosti (ženska naj zadrži dih v času izliva semena; po spolnem odnosu naj 

skoči sedemkrat itd.). Najbližje modernim oblikam kontracepcije je bil nasvet, naj si 

ženska vstavi v nožnico spužvo, ki bo ustavila spermije (Potts in Campbell, 2009).  

Ko je prišlo do urbanizacije, se je tudi kontracepcija spremenila, saj je v povprečju 

puberteta nastopila prej, dojenje se je končalo prej, kar je posledično pripeljalo do 

večjega števila otrok (v družini je bilo tudi do deset otrok) (Potts in Campbell, 2009; 

Zupanič Slavec, 2012). Ker je bilo otrok veliko, hrane pa malo, so začeli omejevati 

rojstva z abstinenco, analnim spolnim odnosom, metodo umika, splavom in 

detomorom (Zupanič Slavec, 2012). 

Ključna je bila ugotovitev, da je zanositev povezana z izlivom semena. V zgodovinskih 

zapisih zasledimo tudi priporočila za moške, kot je npr. umivanje spolovila z oslajeno 

vodo ali kisom. Ključen je tudi razvoj kondoma, ki je bil v preteklosti iz različnih 

materialov (črevesje in mehur živali, platno, ribja koža), kasneje iz gume, danes iz 

lateksa (Zupanič Slavec, 2012). 

Glede na metode, ki so predstavljene zgoraj, lahko zaznamo, da so že v preteklosti 

obstajale različne metode, ki so bile namenjene ženskam in moškim. Opazimo pa 

lahko, da so bili moški tisti, ki so imeli večjo kontrolo nad kontracepcijo, saj so bile 

njihove metode bolj zanesljive (kondom in prekinjen spolni odnos) v primerjavi z 

ženskimi (brisanje nožnice, zadrževanje diha). 

Čas pred kontracepcijsko revolucijo Darroch (2000), Edwards (1994), Belfield (2004) 

in Zupanič Slavec (2012) razumejo kot zelo pomemben prehod. Gre za to, da so bili 

moški pred kontracepcijsko revolucijo bolj usmerjeni v rabo kontracepcije, po revoluciji 

pa je kontracepcija postala pretežno ženska domena.  

2.1.4 Seksualna revolucija 

Seksualna revolucija se navezuje na spremembo spolnega vedenja v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja. Takrat je prišlo do razpada tradicionalne seksualne morale. 

Pojavila se je svobodna ljubezen, lahkoten seks, svinganje, razkrivanje spolne 

usmerjenosti (priti iz klozeta), življenje na koruzi, pornografija (Tom W. Smith, 1990).  

V šestdesetih letih je v zahodnoevropskih državah moč opaziti blaginjo, razvoj 

individualizacije, demokratizacije in sekularizacije. Predvsem mladi so začeli aktivno 

nasprotovati vojni v Vietnamu, jedrski industriji, kolonializmu in neenakostim glede na 

raso in spol (Hekma in Giami, 2014). Mladi ljudje, študenti niso želeli živeti v 

konformistični družbi svojih staršev. Bili so advokati seksualne revolucije, uporabe 

kontracepcije, legaliziranega splava in rekreativnih drog (Britannica, b.d.a).  

Pomembni skupini, ki sta bili aktivni v tem času, so bili tudi geji in lezbijke. Nove 

generacije so se odmikale od tradicionalnih institucij (družina in Cerkev) in iskale 

načine, kako same organizirati svoje življenje, ne da bi jih vodile prej omenjene 

institucije. Pojavi se protikultura, ki razvije svojo glasbo, način življenja in modo (Hekma 

in Giami, 2014). 
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Spremenila so se tudi pričakovanja glede spolnosti in razpleta nosečnosti. Od žensk 

ni bilo več pričakovano, da ostanejo device do poroke, v primeru zanositve ni bilo 

pričakovano, da se poročijo z očetom otroka, če jim ta ni bil všeč, bolj dostopna sta 

postala splav in oddajanje otrok v posvojitev. Ženske so bile zaradi statusa 

»neporočene mame« manj stigmatizirane kot v preteklosti (Hekma in Giami, 2014). 

Seveda je prišlo do sprememb tudi pri kontracepciji, o kateri pišem kasneje. 

To obdobje je bilo pomemben prehod tudi za homoseksualnost. Istospolna 

usmerjenost se ni več dojemala kot greh, prekršek ali bolezen. Leta 1973 je Ameriško 

psihiatrično združenje homoseksualnost odstranilo s seznama duševnih motenj 

(Hekma in Giami, 2014). Najbolj odmeven dogodek je bil stonewallski upor, ki se je 

zgodil 27. junija 1969, kjer so se obiskovalci bara Stonewall Inn (v njem so se zbirali 

homoseksualci in transvestiti) uprli policijskemu nasilju. V Ameriki nastane 

Homoseksualno osvobodilno gibanje, ki spremeni strategijo, saj je bil njihov pristop k 

doseganju sprememb bolj umirjen in zadržan. Geji in lezbijke po stonewallskem uporu 

pritiskajo na spremembo v kontekstu spolne usmerjenosti in predlagajo, da se izraza 

heteroseksualnost in homoseksualnost umakneta. Gibanje poudarja androginost 

človeštva (Kuhar, 2010).  

Do sprememb je prišlo pri dojemanju masturbacije. V začetku je bila greh, nato pa so 

jo v 19. stoletju označili kot medicinski problem (Slatnar, 2012). V času seksualne 

revolucije je bila masturbacija detabuizirana (Hekma in Giami, 2014). 

Mediji so sledili spremembam v mišljenju ljudi in postali glede izpostavljanja 

seksualnosti bolj odprti. Časopisi, radio in televizija so izpostavljali nove erotične 

ideale, s tem pa sta tudi prostitucija in pornografija v družbi postali bolj vidni. 

Prikazovanje golote, pornografije in eroticizma je postalo bolj sprejemljivo, kar je 

vplivalo tudi na politiko, umetnost in vsakdanje življenje. So pa kljub veliki odprtosti 

mediji večinoma prikazovali ženske in heteroseksualnost (Hekma in Giami, 2014). 

Spremembe v spolnosti in razmerjih 

Ko govorimo o organiziranosti spolnosti v sodobnih družbah, ne moremo mimo 

Giddensa (2000), ki je raziskoval transformacijo intimnosti, seksualnosti, ljubezni in 

eroticizma v modernih družbah. 

Če želimo razumeti spremembe, do katerih je prišlo v odnosih kot rezultat seksualne 

revolucije, je treba orisati, kakšni so bili odnosi pred tem. Do sredine 18. stoletja je bila 

poglavitna naloga partnerstva preživeti in poskrbeti za potomstvo. V takšnem 

kontekstu ni bilo pomembno, če partnerja drug drugemu ustrezata, raziskovanje čustev 

v tistem času ni bila prioriteta (Beck in Beck - Gernsheim, 2006).  

Od konca 18. stoletja naprej pa je možno zaznati tudi romantično ljubezen, ki je 

posledica ljubezenskih idealov, ki so se pojavili v Evropi. V tistem času je nastal roman, 

katerega teme so bile povezane z romantično ljubeznijo. Prišlo je do sprememb na 

treh nivojih (Giddens, 2000):  

• Ustvarjanje doma, 
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• spreminjajoča se razmerja med starši in otroki, 

• »izum materinstva«. 

Tako namen zakonske zveze ni bila več le ekonomska korist, temveč je bila usmerjena 

v ustvarjanje skupne poti, ki jo lahko partnerja po svoje oblikujeta (Giddens, 2000). 

V 19. stoletju je prišlo do sprememb v pričakovanju glede števila otrok. V preteklosti 

sta zakonca pogosteje doživljala pritisk, da morata imeti veliko otrok, potem pa se je 

pojavila nagnjenost k družinam z manj otroki. Od tod izhajajo tudi spremembe v 

spolnosti med partnerjema (Giddens, 2000).  

Na tej točki je bil potek zakonske zveze še vedno predvidljiv, saj so bile tradicionalne 

vrednote močne in parom niso dopuščale svoje izbire, ko je prišlo do življenjskega 

poteka, ki bi bil drugačen od vrednot, ki so takrat vztrajale v družbi. 

Po Giddensu pa kasneje pride do čistega razmerja. To je razmerje, kjer dva stopita v 

stik zaradi stika samega in traja le v primeru, da oba partnerja čutita zadovoljstvo z 

odnosom. Giddens govori tudi o sotočni ljubezni, kjer gre za razmerje, katerega 

nadaljevanje je odvisno od intimnosti. Na tej točki tudi spolnost v odnosu postane 

jedrna sestavina razmerja (Giddens, 2000). 

Temeljni prehod, ki sovpada s čistim razmerjem in sotočno ljubeznijo, je plastična 

seksualnost. Giddens (2000, str. 8) jo opredeli: »Plastična seksualnost je 

razsrediščena seksualnost, osvobojena potreb po reprodukciji.« Na koncu 18. stoletja 

se je pojavila, ker se je pojavila motivacija po zmanjšanju števila otrok, nato pa je 

postala še bolj prisotna zaradi razvoja in dostopnosti kontracepcije. Preko tega je prišlo 

do ločitve dveh delov, ki sta bila v preteklosti združena: reprodukcija in seks. 

Reprodukcija ni bila več neposredno povezana s spolnostjo, v ospredje je stopil spolni 

užitek. Plastična seksualnost je tudi tesno povezana z emancipacijo žensk, saj so 

ženske lahko sedaj uživale v spolnih odnosih brez strahu pred nosečnostjo. Tako so 

se začele približevati spolni svobodi (Giddens, 2000). 

Ženska emancipacija in kontracepcijska revolucija 

Za razumevanje pomena kontracepcije in spremembe intimnosti so ključne tudi 

spremembe, ki so se v tistem času dogajale na področju pravic žensk in ženskih gibanj. 

Tradicionalne družbe so temeljile na patriarhatu, kar je za ženske pomenilo, da niso 

imele toliko pravic, kot moški. Ker so si ženske želele teh pravic, so se za njih borile. 

Biti ženska je pomenilo podrejenost in bedo (Irigaray, 2003).  

Feministke so se od konca šestdesetih let dalje (začetek drugega vala feminizma) 

ukvarjale s problemom enakosti med spoloma (Švab, 1997a). Na ta problem so gledale 

skozi koncepte zatiranja moči in patriarhata (Švab, 1997b). Pojavila se je tudi dilema 

z vprašanjem, ali so ženske moškim enake ali pa so različne od njih. Problem enakosti 

je povezan z liberalnim feminizmom, kjer gre za argument, da so razlike med spoloma 

socialno pogojene. Na drugi strani pa se pri raznolikosti med spoloma uporablja 

argument bioloških razlik (Švab, 1997a).  
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V Ameriki je bilo leta 1963 zelo zgovorno delo avtorice Betty Friedan The Feminine 

Mystique, kjer je bila izpostavljena problematika žensk v tistem času. V delu je 

izpostavljeno nezadovoljstvo žensk s svojim življenjem in neizpolnjujočo vlogo v 

družbi. Nekateri pravijo, da je bila ta knjiga ključna za nastanek drugega vala 

feminizma v Ameriki (Gamble, 2006).  

Ključen je bil tudi nastanek Nacionalne organizacije za ženske (NOW; National 

Organization for Women), ki je bila ustanovljena leta 1966. Ena od ustanoviteljic je bila 

Betty Friedan. Cilji te organizacije so bili ustavna in gospodarska enakopravnost žensk, 

omogočiti ženskam dostop do splava, preprečiti nasilje nad ženskami in biti aktivni tudi 

na področju lezbičnih pravic (Britannica b.d.b). 

Leta 1979 je generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o odpravi 

vseh oblik diskriminacije žensk, katere cilj je zagotoviti ženskam enake pravice na 

»političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in državljanskem ali kateremkoli 

drugem področju« (Varuh človekovih pravic, b.d.). 

Vse te spremembe (na različnih nivojih: sprememba intimnosti, gibanja žensk) so 

sočasno potekale tudi z razvojem kontracepcije. Brez dvoma je imel sam razvoj novih 

vrst kontracepcije pomembno vlogo. 

Ko govorimo o revoluciji v kontekstu kontracepcije, ne moremo mimo Margaret Sanger. 

Bila je ameriška aktivistka, ki je preko svojega dela kot medicinska sestra srečevala 

ženske, ki so se soočale s posledicami neuspelih splavov in rojstev mnogih otrok 

(Henigman, 14. 4. 2015). Problematika te populacije jo je nagovorila in začela se je 

zavzemati za idejo kontracepcije. Verjela je, da bi se z načrtovanjem družine lahko 

zmanjšala tudi revščina (Michals, 2017). 

V začetku 20. stoletja je bilo v ZDA informiranje o kontracepciji z zakonom 

prepovedano, Margaret Sanger pa je kljub tem prepovedim ženske informirala o tem, 

kako skrbeti za kontracepcijo. Leta 1914 je izdala publikacijo z naslovom The Woman 

Rebel, kjer je zagovarjala uporabo kontracepcije. Izdala je tudi brošuro z naslovom 

Family Limitation, kjer je opisovala uporabo kondomov in izpiranja nožnice. Zaradi tega 

je bila preganjana in prisiljena za eno leto zapustiti državo (za eno leto se je preselila 

v Anglijo) (Michals, 2017; Potts in Campbell, 2009). 

Po vrnitvi v Ameriko je leta 1916 v Brooklynu odprla prvo kliniko, kjer je bilo v ospredju 

informiranje žensk o rabi kontracepcije. Ker pa oblasti temu še vedno niso bile 

naklonjene, je bila aretirana in v zaporu ostala trideset dni. Njena aretacija je 

povzročila, da je veliko ljudi stopilo na njeno stran, saj so njeno delo podpirali. Po tem 

se je kontracepcija lahko kmalu začela predpisovati ženskam zaradi zdravstvenih 

razlogov, ne pa zaradi načrtovanja družine. Leta 1923 je tako imela možnost ponovno 

odpreti kliniko, ki se je kasneje preimenovala v Planned Parenthood (Michals, 2017). 

V tem času so ljudje za izogibanje zanositvi najpogosteje uporabljali prekinjen spolni 

odnos, pregradne metode (kondom, diafragma), spermicide in maternične vložke 
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(Hannaford in Belfield, 2009). Nato pa je prišlo do revolucije, saj je bila izumljena prva 

kontracepcijska tabletka. 

Margaret Sanger je prišla do ideje, da bi lahko ženske svojo plodnost nadzirale s 

pomočjo magične tabletke in posledično tudi tako načrtovale družino. To idejo je 

predstavila Gregoryju Pincusu in Minu Chueh Changu. Njena prijateljica, Katherine 

Dexter McCormick, pa je temu projektu prispevala finančno. Tako je bila razvita prva 

kontracepcijska tableta, ki je vsebovala progestin (Henigman, 14. 4. 2015; Planned 

Parenthood, 2015). 

FDA je v Ameriki leta 1957 omogočil, da so ženske kontracepcijske tablete dobile za 

reguliranje krvavitev, od takrat naprej pa je uporaba tablet drastično rastla. Leta 1960 

pa je FDA odobril še tablete Enovid, ki so bile prve tablete za zaščito pred nosečnostjo 

(Planned Parenthood, 2015). 

Kontracepcijska tableta je bila leta 1964, štiri leta po odobritvi v ZDA, dostopna tudi v 

Sloveniji (Henigman, 14. 4. 2015). V letu 2012 je bilo v Sloveniji več kot 70.000 

uporabnic hormonske kontracepcije (NIJZ, 26. 9. 2014). V Slovenskem prostoru je tako 

prišlo do sprememb, saj so tudi Slovenke sprejele kontracepcijsko tableto kot eno od 

možnosti za kontracepcijo. 

Življenje žensk se je spremenilo, saj so po odobritvi prve kontracepcijske tablete lahko 

načrtovale nosečnost in nadzirale svojo plodnost. S tem se je pojavila večja svoboda 

o odločanju za rojstvo otrok. Posledično so se ženskam v življenju odprle nove 

možnosti, saj so se lahko vključile na različna področja: politika, trg dela, izobraževanje 

(Planned Parenthood, 2015). Lahko bi rekli, da je bil razvoj prve kontracepcijske 

tabletke in drugih oblik kontracepcije za ženske ključen za prehod žensk iz zasebne v 

javno sfero. Tukaj bi izpostavila svojo predpostavko (Podbevšek, 2019) o 

kontracepcijski tabletki kot orodju za doseganje ciljev. Ženske lahko tako z uporabo 

kontracepcijske tabletke kontrolirajo svojo plodnost in medikalizirajo svoj menstrualni 

cikel. Po Kissling (2013) naj bi zatrtje menstrualnega cikla in kontrola nad plodnostjo 

pomenila svobodo, individualnost in izbiro. 

2.1.5 Prenos odgovornosti za kontracepcijo 

Kontracepcijska revolucija je prinesla velike spremembe za ženske. Pred 

kontracepcijsko revolucijo je bila vključenost moških v kontracepcijo ključna, saj je 

takratna kontracepcija (predvsem kondom, abstinenca in prekinjen spolni odnos) 

zahtevala participacijo moškega pri uporabi (Belfield, 2004; Edwards, 1994). Z 

revolucijo in posledično večjo izbiro različnih ženskih kontracepcijskih metod (tablete, 

maternični vložki itd.) se je odgovornost za kontracepcijo prenesla na žensko. Moški 

niso več rabili uporabljati kondomov in prekinjenega spolnega odnosa, fokus se je v 

sferi preprečevanja zanositve obrnil k ženskam. S tem se je začel umik moških iz sfere 

načrtovanja družine (Edwards, 1994). 

Če smo priča izključevanju moških pri vprašanjih o kontracepciji, smo na drugi strani 

lahko opazili večjo aktivnost moških v vlogi starša. Rožman (2013) opiše, da so moški 
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od 90. let prejšnjega stoletja začeli pogosteje prisostvovati pri porodu in da so začeli 

uveljavljati pravico do porodniškega in očetovskega dopusta. 

Pred revolucijo je bila kontracepcija vezana na spolni odnos. To pomeni, da je bilo 

potrebno vsakič ob spolnem odnosu izbrati metodo kontracepcije. Za večino teh metod 

kontracepcije je bila potrebna participacija moškega (kondom, prekinjen spolni odnos). 

S tem so bili moški še vpeti v odločitve o kontracepciji. Z razvojem hormonske 

kontracepcije (kontracepcijska tableta, maternični vložek itd.) pa kontracepcija ni več 

vezana na spolni odnos, temveč je to pripravek, ki se uporablja ves čas, ne glede na 

spolne odnose (kontracepcijsko tableto ženska vzame vsak dan, maternični vložek je 

ves čas prisoten v maternici) (Darroch, 2000). Takšen razvoj kontracepcije pa je v veliki 

meri pripomogel k izboljšanju položaja žensk v družbi, obenem pa zmanjšal vidnost 

moških v sferi kontracepcije in reproduktivnega zdravja (Belfield, 2004). 

2.1.6 Projekti, namenjeni vključitvi moških 

Zaradi sprememb pri odgovornosti za kontracepcijo je prišlo do odziva pri 

organizacijah, ki so želele z različnimi projekti orisati problematiko moških, ki niso 

vključeni v odločitve o kontracepciji. 

Kontracepcijska tabletka in razvoj drugih oblik hormonske kontracepcije so 

odgovornost za kontracepcijo prenesli iz moškega na žensko. Takšen pojav je bil 

prisoten predvsem pri mladih v 70. letih prejšnjega stoletja. Kot rezultat razvoja 

tehnologije na področju kontracepcije (kontracepcijska tabletka) in ideologije (drugi val 

feminizma) so se v Veliki Britaniji pojavili moški, ki niso vključeni v kontracepcijo (ang. 

the uninvolved male contraceptor). Kot odgovor na ta pojav je leta 1984 British Family 

Planning Association napovedala projekt »Male Responsibility Project«, v okviru 

katerega je zagnala tudi kampanjo z naslovom »Men Too« (Tudi moški) (Jones, 2019). 

Projekt in kampanja sta bila namenjena spodbujanju moških, da bi prevzeli 

odgovornost za spolna razmerja, v tem kontekstu pa tudi skrb za kontracepcijo. 

Kampanja je bila zagnana 1984 in usmerjena v mlade moške in člane delavskega 

razreda (Jones, 2019). 
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Slika 1  

Podloge za pivo, uporabljene v kampanji »Men Too« 

 

Jones, K. (2019). 'Men Too': Masculinities and Contraceptive Politics in Late Twentieth Century 

Britain. Contemporary British History, 34(1), 44–70. 

https://doi.org/10.1080/13619462.2019.1621170  

S kampanjo »Men Too« je organizacija svojo ciljno publiko želela doseči na različne 

načine. Eden od načinov so bile podloge za pivo (ki so jih moški lahko videli v barih in 

pivnicah), na katerih je bilo natisnjeno besedilo: »Family Planning is for Everybody« 

(Načrtovanje družine je za vse) (podloge so vidne na sliki 1). Drugi način je bil uporaba 

filma z naslovom »Danny's Big Night« (Jones, 2019). V filmu sta prisotna dva glavna 

lika, Danny in Lorraine, ki hodita. Danny v Lorrainini torbici najde kondome, kar sproži 

pogovor med njima. Njemu se zdi to, da dekle nosi s seboj kondome, neprimerno, ona 

pa mu pove, da je prekinila z uporabo kontracepcijske tabletke, zato se želi pred 

nosečnostjo zaščititi s kondomom. Danny namiguje, da se mu zdijo dekleta, ki s seboj 

nosijo kondome, cipe. Naslednji dan Lorraine govori s prijateljicami in jim pove, kaj se 

je pripetilo. Dve prijateljici sta sočutni in jo podpirata pri tem, da s seboj nosi kondome, 

ena prijateljica pa podobno kot Danny, pravi, da se to za dekle ne spodobi. Danny pa 

govori s svojim prijateljem, ki pa mu pove, da v tem, da dekle s seboj nosi kondome, 

ni težavno, temveč, da tako dekle lahko poskrbi zase (Wellcome Collection, b.d.).  

https://doi.org/10.1080/13619462.2019.1621170
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Film raziskuje vlogo moških v spolnih razmerjih. Namen filma je bil orisati odprto 

komunikacijo glede uporabe kontracepcije, saj je odprta komunikacija povezana z višjo 

zanesljivostjo kontracepcije in zmanjšanjem nezaželenih nosečnosti (Jones, 2019). 

Slika 2  

Poster »Would you be more careful if it was you that got pregnant?« 

 

Museum of Applied Arts & Sciences. (b.d.). Poster, advocating contraception, 'Would you be 

more careful if it was you that got pregnant?'. https://collection.maas.museum/object/347237  

Organizacija Family Planning Association je leta 1970 s posterjem z naslovom »Would 

you be more careful if it was you that got pregnant?« (Če bi bil ti tisti, ki zanosi, ali bi 

bil bolj previden?) nagovorila moške in njihovo odgovornost, ko pride do kontracepcije. 

Slika 2 prikazuje opisani poster. 

Družba se je torej na spremembe pri odgovornosti za kontracepcijo že odzvala. Ko pa 

je prišlo do izbruha AIDS-a, pa je bila usmerjenost k moškim in spodbujanje k aktivni 

vlogi moškega pri kontracepciji še bolj prisotna (Grady idr., 2010). 

2.1.7 Moška in ženska kontracepcija 

V tem poglavju želim izpostaviti vidik primerjanja moške in ženske kontracepcije. Po 

drugi kontracepcijski revoluciji opažamo vedno več metod kontracepcije za ženske. V 

primerjavi z moškimi imajo ženske več izbire. Na voljo so: hormonska (kontracepcijske 

tablete, nožnični obroček, depo injekcije, urgentna kontracepcija), maternični vložek 

https://collection.maas.museum/object/347237
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(bakreni ali hormonski), pregradna (diafragma), spermicidi, sterilizacija, naravne 

metode, laktacijska amenoreja (dojenje) (National Health Service, b.d.). Moške oblike 

kontracepcije pa obravnavam v naslednjem poglavju. 

Ženske imajo na voljo večje število metod kontracepcije, saj je hormonska 

kontracepcija tista, ki omogoča različne načine doziranja in različne sestavine. Na ta 

način se lahko mnogim ženskam približajo in jim v primeru, da jim katera od vrst 

hormonske kontracepcije ne ugaja, lahko ponudijo drugo obliko hormonske 

kontracepcije. Pri moških seveda ni toliko različnih možnosti, kot pri ženskah. 

Kaj je eden od razlogov, zakaj imajo ženske več izbire? V intervjuju David Sokal 

(direktor Male Contraception Initiative) (Turk, 2015) pove, da med moški in ženskami 

obstaja preprosta fiziološka razlika, saj je pri ženski ustaviti ovulacijo (sprostitev jajčeca 

iz jajčnika) veliko lažje, kot pa pri moškem ustaviti produkcijo semenčic. Ženska 

načeloma v enem ciklu sprosti eno jajčece (Zeleznik, 2004), pri moškem pa se v eni 

ejakulaciji (izlivu) v povprečju nahaja okoli 39 milijonov spermijev (Kumar in Singh, 

2015).  

S tem lahko zaključim, da je trenutno lažje kontrolirati plodnost ženskega telesa, kot 

pa moškega in da tukaj tiči eden od razlogov, zakaj je na voljo veliko več metod 

kontracepcije za ženske.  
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2.2 Moška kontracepcija 

V naslednjih poglavjih bom predstavila različne oblike moške kontracepcije, ki so 

trenutno na voljo. Nekaj odstavkov pa bom namenila tudi oblikam kontracepcije, ki so 

v razvoju. Opazimo lahko, da je oblik kontracepcije, ki so namenjene moškim, v 

primerjavi z ženskimi oblikami, malo. 

2.2.1 Kondom 

Za moške je v skupini moške kontracepcije na voljo kondom, ki je v tej skupini 

najpogosteje uporabljena kontracepcijska metoda (NIJZ, 25. 9. 2020). Je pregradna 

metoda kontracepcije, prevleka iz lateksa, ki se uporablja tako, da si jo moški natakne 

na nabrekel penis pred spolnim odnosom (Kondom, b.d.).  

Ta oblika kontracepcije je poceni in preprosta za uporabo, obenem pa ne ščiti samo 

pred nezaželeno nosečnostjo, temveč tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi. 

Kondom ima v konici rezervoar, ki spermije ujame, ko pride pri spolnem odnosu do 

izliva semena. To prepreči vstop spermijev v nožnico. Ključno je, da kondom 

uporabljamo vsakič, ko imamo spolne odnose (Male Condom, b.d.). 

Raba kondoma ima več prednosti: je nehormonska oblika kontracepcije, varuje pred 

nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi, je lahko dostopen in poceni, uporablja 

se po potrebi. Ima pa tudi pomanjkljivosti: lahko poči med spolnim odnosom, treba jih 

je kupiti, en kondom lahko uporabimo le enkrat, zmanjša lahko občutenje pri moškem 

in ženski (Kondom, b.d.). 

Zanesljivost kondoma se giba med 82 % in 98 % (Trussel, 2011; Male Condom, b.d.), 

ta odstotek pa je odvisen od rabe, v kontekstu kontracepcije poznamo perfektno in 

tipično rabo. Vzroki za neučinkovitost so različni: nepravilna raba kondoma (nepravilna 

namestitev), spolni odnosi, kjer na začetku ni uporabljen kondom (semenčice se pri 

moških lahko nahajajo že v predsemenski tekočini) (Kondom, b.d.). 

2.2.2 Vazektomija 

Moškim, ki so že dopolnili 35 let in mlajšim moškim, kjer njihovi partnerki zaradi 

različnih razlogov druge oblike kontracepcije ne pridejo v poštev (npr. ogrožajo zdravje 

ženske), zakonodaja dovoljuje vazektomijo (Projekt Virus, b.d.). 

Svetovalno socialna služba Ginekološke klinike Ljubljana pa navaja, da zgoraj 

omenjene izjeme, da bi moški lahko naredil vazektomijo zaradi ogrožanja zdravja 

ženske, ni (Svetovalno socialna služba Ginekološke klinike Ljubljana, osebna 

komunikacija, 23. 12. 2020). 

Vazektomija pomeni sterilizacijo moškega, kar se stori s prekinitvijo semenovoda. Ta 

poseg rezultira v izlivih, ki ne vsebujejo semenčic. Vazektomija je predvsem svetovana 

moškim, ki si otrok ne želijo (več). Opravi se jo v ambulanti v lokalni anesteziji. 

Semenovod prekinejo tako, da semenovod prerežejo in potem ostale konce zašijejo 

skupaj. Moškega se tudi vpraša, če bi želel pred tem še oddati seme v banko v primeru, 

da bi si v prihodnosti še želel otrok. Takoj po opravljenem posegu gre moški lahko 
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domov, nato pa naj bi po približno desetih spolnih odnosih z izlivom metoda delovala 

(to je treba preveriti še na pregledu) (Projekt Virus, b.d.). 

Slika 3  

Vazektomija 

 

 

Mayo Clinic. (b.d.). Vasectomy. https://www.mayoclinic.org/tests-

procedures/vasectomy/about/pac-20384580  

Slika 3 prikazuje, kako moški reproduktivni sistem izgleda po vazektomiji (semenovod 

je prekinjen). 

Prednosti vazektomije so, da je poseg učinkovit, ustreznost se lahko preverja (pregled 

semenske tekočine), stanje hormonov se pri moškem ne spremeni, zato tudi pri spolni 

sli in izlivu ne pride do nobenih sprememb (Projekt Virus b.d.). Učinkovitost 

vazektomije je zelo visoka, saj v 99 % preprečuje nosečnost (Trussel, 2011). Celoten 

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/vasectomy/about/pac-20384580
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/vasectomy/about/pac-20384580
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poseg v celoti krije zdravstveno zavarovanje, zato je ta poseg v finančnem smislu zelo 

dostopen (Zdrav.si, 18. 8. 2018).  

Poleg okrevanja po posegu in počitka naj ne bi bilo zelo neželenih posledic po 

vazektomiji. Pojavi se lahko hematom (krvavitev, ki ga doleti manj kot odstotek 

pacientov) (Delo, 4. 10. 2016). Ključna zapleta, ki se lahko pojavita, pa sta tudi topa 

bolečina (post-vasectomy pain syndrome; zelo redka: 0,1 % - 0,25 %) in rekanalizacija 

(da se semenovod zaraste nazaj), ki pa je redka (manj kot 1 %) (Drobnič, 2012). 

Dr. Sašo Drobnič (ki v Sloveniji opravi večino vazektomij) za Delo (4. 20. 2016) pravi, 

da »morda tisti (moški), ki želijo izpasti dobro, povejo, da je žena toliko časa skrbela 

za kontracepcijo, da je zdaj napočil čas, da odgovornost prevzamejo oni.« Tukaj bi 

lahko govorili o prenosu odgovornosti za kontracepcijo z moškega na žensko. Torej 

partner lahko z vazektomijo prevzame odgovornost za njuno skupno plodnost in tudi 

svojo partnerko s tem razbremeni, saj kontracepcija potem ni več domena partnerke. 

Tabela 1: 

Sterilizacije po spolu, Slovenija 2009–2018 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Moški 200 189 245 225 229 254 188 268 275 303 

Ženske 1.293 1.113 987 1.083 1.111 1.295 1.209 1.186 1.136 1.080 

SKUPAJ 1.493 1.302 1.232 1.308 1.340 1.549 1.397 1.454 1.411 1.383 

 

Prirejeno po NIJZ. (2018). Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2018 – Zdravstveno 

varstvo na sekundarni in terciarni ravni. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2018/6.4_sterili

zacije_2018.pdf  

Vazektomija je moškim v Sloveniji na voljo od leta 1977, vendar za poseg ni velikega 

povpraševanja (Delo, 4. 10. 2016). V Tabeli 1 navajam podatke NIJZ (2018), kjer 

navajajo število moških sterilizacij in ženskih sterilizacij od leta 2009 do leta 2018. 

Opazimo lahko, da se več žensk odloči za sterilizacijo, kot pa moških za vazektomijo. 

Podoben trend opažajo tudi Američani, kjer se ženske za sterilizacijo odločajo skoraj 

trikrat pogosteje kot moški za vazektomijo (Campo-Engelstein, 2011). 

Če poskusim zaključiti, zakaj se ženske pogosteje odločijo za sterilizacijo kot pa moški 

za vazektomijo, razmišljam o tem, da morda ženske pogosteje želijo prevzeti 

odgovornost za kontracepcijo, da jo lahko opravijo tudi ob porodu (npr. pri tretjem 

carskem rezu lahko opravijo še sterilizacijo). Dodajam pa še morebitne razloge, zakaj 

se moški manj pogosto odločajo za vazektomijo, ki jih navaja dr. Sašo Drobnič 

(Žurnal24, 25. 1. 2016): »Marsikdo od moških tudi ne loči med sterilizacijo 

(vazektomijo) in kastracijo, zato se bojijo posledic za "moškost", spolno moč in 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2018/6.4_sterilizacije_2018.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2018/6.4_sterilizacije_2018.pdf
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podobno." Daniels (2006; v Campo-Engelstein, 2013) pravi, da nekatere moške skrbi, 

da bodo z vazektomijo izgubili svojo moškost in se iz tega razloga ne odločijo za ta 

poseg. 

2.2.3 Prekinjen spolni odnos 

Prekinjen spolni odnos imenujemo tudi coitus interruptus ali metoda umika. Gre za 

takšno ravnanje, da moški pred izlivom semena v nožnico penis umakne. Pri tej metodi 

je potrebno, da ima moški samokontrolo ter da si partnerja v odnosu zaupata (Pull-out 

method, b.d.). 

Zanesljivost metode se giba med 78 % do 96 %, hkrati pa se jo pogosteje označuje 

kot manj zanesljivo (Trussel, 2011; Pull-out method, b.d.). To pa zato, ker so 

semenčice lahko prisotne v predsemenski tekočini, ki je običajno moški ob spolnem 

odnosu niti ne čuti (Prekinjen spolni odnos, b.d.). 

Prednosti prekinjenega spolnega odnosa so, da je metoda brezplačna, je 

nehormonska oblika kontracepcije ter nobena druga zdravila ne vplivajo na metodo. 

Slabost je nezanesljivost, prekinitev spolnega odnosa in nezaščiteni spolni odnosi v 

kontekstu preprečevanja spolno prenosljivih bolezni (Pull-out method, b.d.). 

2.2.3 Sodelovanje pri naravnem načrtovanju družine 

Naravno načrtovanje družine je sopomenka metod zavedanja plodnosti. Par lahko s 

pomočjo teh metod doseže zanositev, ali pa se ji izogne. Metode zavedanja plodnosti 

ljudje običajno imenujejo kar naravne metode, le-te pa temeljijo na spremljanju znakov 

plodnosti ženskega telesa. S takšnim spremljanjem menstrualnega cikla lahko 

identificiramo, kdaj je čas v menstrualnem ciklu ploden in kdaj je neploden (Calimag 

idr., 2020). 

Zanesljivost naravnih metod je težko določiti, saj ima vsaka metoda svojo zanesljivost. 

V splošnem pa se zanesljivost naravnih metod giba med 76 % do 95 % (Fertility 

Awareness, b.d.). Najvišji odstotek zanesljivosti pa ima simptotermalna metoda, ki naj 

bi bila ob perfektni rabi 99,4 % zanesljiva (Frank-Herrmann idr., 2007). 

Kakšno vlogo imajo tukaj moški? Morda se zdi, da je takšna metoda bolj domena 

ženske, saj se spremlja telesne znake ženske, ki se spreminjajo skozi menstrualni 

cikel. Hkrati pa imajo moški partnerji pri uporabi takšne metode ključno vlogo zaradi 

spodaj naštetih razlogov. 

Naravno načrtovanje družine zahteva participacijo, sodelovanje in odgovornost obeh 

partnerjev (Matis, 1983; v Calimag idr., 2020). V raziskavi Unseld, Rötzer, Weigl, Masel 

in Manhart (2017) ugotavljajo, da je veliki večini moškim (96 %) in ženskam (94 %) v 

raziskavi, ki uporabljajo NND, pomembno sodelovanje partnerja. 

Naravno načrtovanje družine spodbuja deljeno odgovornost za skupno plodnost med 

partnerjema. Kontracepcija tako postane tudi odgovornost moškega, ne le ženske. 

Moški se lahko pri naravnem načrtovanju družine vključuje na različne načine: moški 

partner vpraša žensko partnerko o njenih opažanjih skozi dan in jih zapiše v 

preglednico za spremljanje cikla (Vusse idr., 2003). 
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Pokorny (4. 4. 2015) izpostavi načine, kako lahko moški sodelujejo pri naravnem 

načrtovanju družine: 

1. Učenje metode: moški se lahko s svojo partnerko udeleži ur učenja naravne metode, 

saj tako spozna osnove metode, spremljanja cikla, obenem pa tudi dobi več informacij 

o svoji partnerki. 

2. Vzdrževanje pogovora: Nekateri moški bodo morda v začetku težje govorili o sluzi 

materničnega vratu in menstruaciji. Lahko pa se vključuje s pogovorom o naučenem 

in kazanjem interesa za žensko (»O čem se učiš, si se naučila kaj novega?«, »Ali se 

ti zdi, da se v različnih fazah cikla počutiš drugače?«, »Na kakšen način ti lahko 

pomagam v različnih fazah cikla?«). 

3. Vodenje preglednice: Moški lahko vsak dan zapisuje telesne znake plodnosti ženske 

v za to namenjeno preglednico. Na koncu dneva svojo partnerko vpraša npr., katero 

je bilo njeno najbolj plodno opažanje tisti dan (sluz materničnega vratu, položaj 

materničnega vratu itd.) in to označi v preglednici. V primeru, da metoda zahteva 

merjenje bazalne temperature, lahko partner nastavi budilko ob ustreznem času in 

partnerki ob budilki poda termometer, da izmeri temperaturo. 

Pogosto se udeležba moških pri naravnih metodah zmanjša na eno samo vprašanje: 

"Ali je danes dan za nezaščiten spolni odnos?" Obenem pa je pri takšnih metodah še 

veliko prostora za sodelovanje moških (Pokorny, 4. 4. 2015). 

Glede na to, da metode zavedanja plodnosti v določenem času menstrualnega cikla 

zahtevajo abstinenco ali pregradno metodo (če metodo uporabljamo za kontracepcijo), 

je tukaj ključna odkrita komunikacija med partnerjema (Loder, 2020).  

Kljub temu, da se zdijo naravne metode kot nekaj, kar je domena ženske zaradi narave 

spremljanja telesnih znakov, se mi zdi ključno izpostaviti sodelovanje moških pri teh 

metodah. Menim, da je to področje zelo redko omenjeno, pa vendar je tukaj vključenost 

moškega partnerja ključna za uspešno uporabo metode.  

2.2.4 Prihodnost moške kontracepcije 

Kljub temu, da naj bi bil razvoj moških oblik kontracepcije bolj zapleten, strokovnjaki 

iščejo načine, kako omogočiti moškim, da bi tudi oni imeli na voljo več oblik 

kontracepcije.  

Logan Nickels in Kevin Shane (predstavnika organizacije The Male Contraceptive 

Iniciative) pa v podkastu povesta, da se pri njihovi iniciativi zavzemajo za reproduktivno 

avtonomijo za vse, ne glede na spol (Lowdown, 2021). Pri iniciativi si želijo, da bi imeli 

tudi moški možnost nadzorovati svojo plodnost. Menita, da manjka predvsem pritisk 

družbe na institucije, da bi se ta potreba po moških oblikah kontracepcije zadovoljila. 

Predlagata, da je na tej točki ključen pogovor v svojem socialnem krogu, da se beseda 

o teh razvijajočih se metodah razširi.  

Kot pri ženskah, tudi pri moških vrste kontracepcije delimo na hormonsko in 

nehormonsko. V obeh kategorijah moške kontracepcije trenutno razvijajo različne 
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metode, za katere želijo, da bi bile dovolj dobre, da bi bile lahko v prihodnosti 

uporabljane. 

2.2.4.1 Razvoj moške hormonske kontracepcije 

Cilj moške hormonske kontracepcije je zadostno zaviranje proizvodnje spermijev, kar 

bi povzročilo odsotnost semenčic (azoospermija). Trenutno se raziskujejo različni 

načini doziranja hormonske kontracepcije in različne formulacije (testosteron v 

kombinaciji z različnimi sestavinami) (Chao idr., 2014). 

Klinična testiranja hormonske kontracepcije za moške so se začela v sedemdesetih 

letih prejšnjega stoletja. V testiranjih so ugotovili, da so pri moških bili prisotni neželeni 

učinki: akne, spremenjen libido, nočno znojenje, povečana teža in spremembe 

razpoloženja (Wang idr., 2016). Behre idr. (2016) pa ugotavljajo, da se pri moških 

pojavljajo tudi erektilna disfunkcija (težave z otrdelostjo penisa), motnje srčnega ritma 

in visok krvni tlak. 

Dr. John Reynolds-Wright v podcastu za The Lowdown pove, da je trenutno v kliničnih 

preizkusih kontraceptivni gel za moške, ki vsebuje sintetične hormone (The Lowdown, 

2021). Gel se vsakodnevno nanese na ramo moškega. Nadaljuje, da trenutno moški v 

preizkusih izkušajo različne stranske učinke, od reakcij na koži (kjer se nanese gel), 

spremembe libida in nočnega znojenja. Pogovor nanese tudi na časovnico. Dr. 

Reynolds-Wright pravi, da razvoj hormonske kontracepcije za moške traja dlje časa, 

saj je največ financiran s strani univerz in ne farmacevtske industrije. Dorman in Bishai 

(2012) ugotavljata podobno in pravita, da je farmacevtska industrija v zadnjih desetih 

letih skoraj popolnoma opustila investiranje v razvoj moške kontracepcije, zato so 

sedaj neprofitne organizacije in javnost tista, ki se trudijo razvoj potisniti naprej. Dr. 

John Reynolds-Wright nadaljuje, da najverjetneje farmacevtska industrija ni 

zainteresirana za tako obliko kontracepcije (takšno nezainteresiranost izpostavlja tudi 

Campo-Engelstein, 2011), ker so klinični preizkusi bolj zapleteni. Pri razvoju ženske 

oblike kontracepcije je treba slediti le ženskam in preveriti, če postanejo noseče. Ob 

razvoju moške kontracepcije pa je treba delati ne le z moškimi, ampak tudi z ženskami, 

saj lahko le na podlagi tega, če ženska zanosi ali ne, določijo, kako zanesljiva je ta 

oblika kontracepcije. Iz teh razlogov so klinični preizkusi dražji in iz tega razloga manj 

privlačni za farmacevtsko industrijo. 

Cilj moške hormonske kontracepcije ni le zaustavitev proizvodnje spermijev, temveč 

tudi zagotovitev oblike kontracepcije, ki bo varna za uporabo. Tukaj v ospredje pridejo 

vprašanja o zanesljivosti, varnosti (za moškega in potencialno tudi za nosečnost, do 

katere lahko pride v času uporabe kontracepcije) in reverzibilnosti kontracepcije. To so 

morda razlogi, zakaj je farmacevtska industrija v splošnem izgubila interes za razvoj 

kontracepcijske tablete za moške. Trdili bi lahko, da je podpora farmacevtske industrije 

pri razvoju moške kontracepcije ključna (Murdoch in Goldberg, 2014). 

Na trgu trenutno nimamo na voljo moških oblik hormonske kontracepcije (Gava in 

Meriggiola, 2019). Se pa Chao idr. (2014) strinjajo, da se pri razvoju moških oblik 

kontracepcije opaža napredek. Dodajajo pa, da še vedno ostaja največja prepreka za 
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razvijalce moške kontracepcije vizija, da bi bila metoda kontracepcije zanesljiva, 

reverzibilna in varna za dolgotrajno uporabo. 

2.2.4.2 Razvoj moške nehormonske kontracepcije 

Trenutne raziskave se osredotočajo tudi na razvoj nehormonskih moških oblik 

kontracepcije. Razvijalci s tem ciljajo na poseg v proces nastanka in zorenja spermijev 

v modih in obmodku in njihovo gibljivost (Chao idr., 2014). 

Podjetje Contraline je eno od tistih, ki trenutno razvija eno od nehormonskih oblik 

kontracepcije za moške. Ta oblika zajema hidrogel, ki se ga injicira v semenovod. Le 

ta naj bi ustvaril pregrado in onemogočil spermijem, da potujejo svojo pot naprej po 

semenovodu. Ko se spermiji pri oviri ustavijo, se nato absorbirajo v telo in propadejo. 

Ta gel naj bi v enem letu propadel sam od sebe. To obliko kontracepcije prikazujejo 

kot malo invazivno, dolgotrajno in reverzibilno (Contraline, b.d.). 

Slika 4  

Delovanje hidrogela: prepreči prehod spermijev 

 

 

Contraline. (b.d.). Contraline product: Effective at blocking sperm. 

http://www.contraline.com/product  

Slika 4 prikazuje delovanje hidrogela, ki se ga injicira v semenovod. Ko je gel prisoten 

v semenovodu, le-ta onemogoči, da bi spermiji prehajali naprej. 

Ena od spodbudnih oblik kontracepcije v razvoju je termična kontracepcija. Temelji na 

povezanosti med temperaturo mod in proizvodnje spermijev. Pri moških je temperatura 

mod za 2 do 5 °C nižja kot temperatura telesa. V takšnih pogojih spermiji lahko 

nastajajo. Če pa posežemo v temperaturo mod, lahko količino proizvedenih spermijev 

zmanjšamo in tako zmanjšamo možnost za zanositev (Amouroux, idr., 2018). 

http://www.contraline.com/product
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Chao idr. (2014) opisujejo še druge oblike nehormonske kontracepcije, ki so bile, ali 

pa so še v preizkušanju. V večini primerov izpostavljajo problem reverzibilnosti, saj je 

nekaj preizkušenih metod kontracepcije v razvoju povzročilo dolgotrajno neplodnost 

moškega po uporabi.  
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2.3 Spolna vzgoja 

Spolna vzgoja zajema informacije o telesnem razvoju, spolnosti, seksualnosti, odnosih 

(Byram, 2015; v Pivač in Kalender Smajlović, 2018) in njen namen je okrepiti in 

opremiti otroke ter mladostnike, da lahko informirano pristopijo k odločitvam, ki se tičejo 

spolnosti in njihovega reproduktivnega zdravja (Advocates for Youth, b.d.). Ključno je 

izobraževanje otrok in mladostnikov o spolnosti, saj to spodbuja k zavestni, 

zadovoljujoči, zdravi in spoštljivi izbiri na področju medsebojnih odnosov, spolnosti, 

čustvenega in telesnega zdravja (Pucelj, 2021). Ko govorimo o spolni vzgoji, govorimo 

o vplivu družine in skupnosti, saj sta ta dva dejavnika ključna za posredovanje 

informacij spolne vzgoje. 

2.3.1 Spolna vzgoja v šoli 

V Sloveniji se spolna vzgoja pojavlja v okviru formalnega izobraževanja, natančneje 

pri programu Vzgoja za zdravje, ki spada med obvezne izbirne vsebine v šolah. Pri 

programu za osnovno šolo so vsebine določene bolj jasno, pri srednjih šolah pa je 

podajanje vsebin bolj prepuščeno vsaki šoli posebej, saj o se izvedbi lahko ravnatelji 

in organizacijske pedagoške vodje šole lahko odločajo sami (Inštitut za varovanje 

zdravja Republike Slovenije, 2013). 

Vzgoja za zdravje se v Sloveniji na osnovnih šolah izvaja na tri različne načine (Pucelj, 

2021): 

• Redni šolski kurikulum, 

• sistematski pregledi, 

• 90-minutne delavnice. 

V 6. razredu nastopi predavanje o spremembah v puberteti (40-45 min), ki ga izvede 

diplomirana medicinska sestra. Za 7. razred so v okviru predmeta Državljanska vzgoja 

in etika prisotne teme o čustvih, osebnosti, osebnostnih značilnostih, biološkem in 

družbenem spolu, človekovih pravicah in odgovornostih. V 8. razredu so pri urah 

biologije posredovane naslednje vsebine: zgradba in delovanje spolnih organov, 

puberteta, menstrualni cikel, oploditev, pomen spolnosti za ljudi, odnosi med spoloma, 

nosečnost, porod, spolno prenosljive bolezni in kontracepcija. V 9. razredu pa je 

predvidena delavnica z naslovom Vzgoja za varno spolnost. Delavnica zajema teme o 

zaljubljenosti, ljubezni, telesu, spolnosti, spolno prenosljivih boleznih, komunikaciji 

med partnerjema in kontracepciji. Predvideva se, da izvajalec predstavi kontracepcijo, 

ki je primerna za mlade (hormonska kontracepcija - obroček, obliž, tablete; kondom in 

diafragma), prikaže pravilno rabo kondoma, neprimerne oblike kontracepcije (ki so 

manj zanesljive ali pa primerne za kasnejši čas) za mlade pa izvajalec našteje. Opiše 

tudi urgentno kontracepcijo in predstavi izostanek menstruacije kot znak nosečnosti, 

poudari tudi rabo testa nosečnosti v takih primerih. Izvajalec spregovori tudi o splavu, 

da to ni kontracepcijska metoda, da imajo ljudje do njega različna stališča. V tem 

kontekstu izpostavi tudi pomen preložitve spolnih odnosov na kasnejši čas in 

pomembnost uporabe zaščite ob spolnih odnosih z namenom, da bi se izognili 

nezaželeni nosečnosti (Pucelj, 2021). 
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Spolno vzgojo v srednjih šolah ocenjujejo kot nepopolno in neučinkovito, saj naj ne bi 

nudila enakih možnosti za vse dijake. Tudi raziskave, ki jih imamo o vplivu spolne 

vzgoje, ne dajejo celostne slike, saj raziskave vključujejo majhen vzorec (Inštitut za 

varovanje zdravja Republike Slovenije, 2013).  

V raziskavi, ki jo je izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS, so ugotovili, da srednješolci 

dobijo informacije o spolnosti od različnih virov. Navedli so zdravstvene delavce, šolo 

(pouk), starše, stare starše, brate in sestre, prijatelje/ice, revije, televizijo, internet. V 

okviru šole pa so vsebine s področja spolne vzgoje najpogosteje poslušali pri urah 

biologije, te vsebine pa so prisotne tudi pri zdravstveni vzgoji, športni vzgoji in razrednih 

urah. Pri tem so dijaki navajali tudi raznolike predavatelje teh vsebin (profesorji, 

psihologi, medicinske sestre, zdravniki, študenti) (Inštitut za varovanje zdravja 

Republike Slovenije, 2013).  

Na podlagi zgornjih informacij predvidevam, da je spolna vzgoja v okviru osnovne šole 

bolj stabilna kot v okviru srednje šole, saj so vsebine za delo z osnovnošolci bolj 

konkretne in dostopne. Glede na povratno informacijo mladostnikov (srednješolcev), 

ki navajajo, da so informacije o spolnosti dobili v šoli (60,22 %) (Inštitut za varovanje 

zdravja Republike Slovenije, 2013), pa zaključujem, da je srednja šola, kljub temu da 

spolna vzgoja morda ni tako zelo stabilna, ključen vir informacij o spolnosti za mlade. 

2.3.2 Spolna vzgoja doma 

Če želimo razumeti spolne vloge odraslih, pogled na spolno vzgojo v okviru formalnega 

izobraževanja ni dovolj. Spolna vzgoja se od rojstva naprej pojavlja v družini in s 

starševsko vlogo se pojavijo tudi vprašanja o spolnosti s strani otrok. Starši svojim 

otrokom posredujejo informacije o vlogi spolov, o odnosih in vrednotah (Haffner, 2000). 

Posledično lahko pridemo tudi do ugotovitve, da imajo starši ključno vlogo pri 

spodbujanju zdravega spolnega vedenja (Markham idr., 2010).  

Na razvoj spolnosti pa starši vplivajo že v predšolskem obdobju. Hren (2019) 

izpostavlja različne vidike, ki so pomembni pri razvoju spolnosti. Učenje zaupanja 

(konsistentno odzivanje na potrebe otroka), darovanjskega pomena telesa (če otrok 

razume, da je telo dar, bo kasneje tudi v spolnosti razumel darovanje telesa), lepote 

telesa (če ima otrok privzgojeno ljubezen do svojega telesa, bo tudi v spolnosti hitreje 

čutil, če so mu bile meje prekoračene) ter intimnosti (na intimen odnos bodo kasneje v 

življenju imeli odnosi navezanosti s starši ključno vlogo). Njihova vloga pa se ne konča, 

ko otroci prestopijo prag šole, ampak se nadaljuje. 

V času mladostništva pride do sprememb v odnosu s starši, saj mladostniki s starši 

govorijo le o izbranih temah. V tem kontekstu pa spolnost ostaja ena od pomembnih 

izobraževalnih tem (Zupančič in Svetina, 2020). 

2.3.3 Pomen spolne vzgoje 

Raziskave kažejo, da mladi zgodaj vstopajo v spolno življenje (But idr., 2011; Pinter 

idr., 2006; Pivač in Kalender Smajlović, 2018). Iz tega razloga je potrebno varovanje 

reproduktivnega zdravja mladostnikov (Pivač in Kalender Smajlović, 2018), kar pa 
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lahko dosežemo s primerno spolno vzgojo, saj neustrezno znanje o spolnosti lahko 

privede do tveganega spolnega vedenja (Pinter idr., 2006).  

Izvajalcem in snovalcem spolne vzgoje so lahko v pomoč ugotovitve (Grunseit, 1997; 

v Brajović, 2012): da dobri programi spolne vzgoje mlade spodbujajo, da uporabljajo 

kontracepcijo, ki jih zaščiti pred nezaželeno nosečnostjo in spolno prenosljivimi 

bolezni, obenem pa spodbujajo, da spolne odnose prestavijo na kasnejši čas; da je z 

informacijami o spolnosti dobro začeti, še preden so mladi spolno aktivni; da naj bo 

spolna vzgoja prilagojena glede na spol; da se je možno varnega spolnega vedenja 

naučiti. Ena od ključnih ugotovitev, ki jih Grunseit izpostavlja, pa je, da izpostavljenost 

mladih vsebinam spolne vzgoje ni negativno vplivala na njihovo spolno vedenje. 

Strasburger (2012; v Žalar in Leskovšek, 2013) opozarja, da odsotnost spolne vzgoje 

lahko pomeni, da se mladi za informacije o spolnosti zanašajo na medije, ki prikazujejo 

izkrivljeno podobo spolnosti. 

Iz tega lahko sklepamo, da je spolna vzgoja ključna za razvoj otrok in mladostnikov, 

saj jih bo izpostavljenost vsebinam o spolnosti bolje pripravila na bolj odgovorno 

vedenje v okviru svojega spolnega življenja. 
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2.4 Dejavniki vključenosti moških v odločitev o kontracepciji 

Preden je prišlo do uporabe hormonske kontracepcije, so bili moški za uporabo 

kontracepcije ključni, saj takrat dostopne metode kontracepcije – prekinjen spolni 

odnos, abstinenca in kondomi – brez sodelovanja moških niso mogle biti uporabljene 

(Belfield, 2004).  

Od razvoja hormonske kontracepcije pa je prišlo do sprememb v svetu žensk (Goldin 

in Kazt, 2002; v Fennell, 2011). Ženske so posledično imele večjo svobodo pri 

odločanju za rojstvo otrok (Planned Parenthood, 2015). Posledično pa sodelovanje 

moških za uporabo kontracepcije ni bilo več potrebno, saj so bile novo razvite 

hormonske metode bolj visoko zanesljive kot moške metode.  

Edini premik, ki je spodbudil aktivno vlogo moškega pri reproduktivnem zdravju, je bilo 

ozaveščanje ob izbruhu AIDS-a. V tem kontekstu so bili pozvani tudi moški, da se 

informirajo in uporabljajo primerno zaščito (Grady idr., 2010). 

Raziskava, ki jo je izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS, kjer so raziskovali 

srednješolce in njihov pogled na odgovornost glede kontracepcije, je pokazala, da 

dijaki v veliki večini (82,44 %) menijo, da morata oba skrbeti za kontracepcijo. Za to, 

da mora za kontracepcijo poskrbeti dekle, meni 14,0 % dijakov, za to, da mora za to 

poskrbeti fant, pa meni 3,3 % dijakov (Inštitut za varovanje zdravja Republike 

Slovenije, 2013). Raziskav o tem, kako na odgovornost za kontracepcijo gledajo moški 

v Sloveniji, nimamo informacij. 

Kakšna pa je danes vključenost moških v odločitev o kontracepciji in kateri so 

potencialni vplivi, ki odločajo o tej vlogi? V naslednjih podpoglavjih prikazujem ključne 

vidike, ki so povezani z vključenostjo moških v odločitev o kontracepciji.  

2.4.1 Scenariji o spolnih vlogah, norme in socializacija 

Scenariji o spolnih vlogah 

Ker v magistrskem delu raziskujem vključenost moških, se mi zdi pomembno na 

tematiko pogledati tudi z vidika vedenja moških v povezavi s spolnostjo.  

Pomembno vlogo igrajo scenariji o spolnih vlogah. Ti temeljijo na teoriji socialnih 

skriptov, ta pa temelji na predpostavki, da ljudje sledijo internaliziranim skriptom. Gre 

za to, da imamo ljudje znanje o tem, kaj naj bi se dogajalo v določenih situacijah in se 

potem vedemo glede na znanje, ki ga dobimo. V teoriji socialnih skriptov se 

predpostavlja, da je učenje različnih skriptov funkcija družbe, v kateri smo bili vzgojeni 

(Wiederman, 2005). 

Socialni skripti se prenašajo preko pripadnikov kulture, ki so skripte že sprejeli, 

medijev, ki prikazujejo podobe ljudi, ki se odzivajo na različne situacije. Pri formiranju 

socialnih skriptov imajo ključno vlogo tudi institucije in struktura družbe, ki s svojimi 

zapovedmi določena vedenja prepovedujejo, druga pa odobravajo, ali spodbujajo. 

Preko teh informacij ljudje dobimo znanje, kaj je v določeni družbi primerno in kaj ne 

(Wiederman, 2005). 
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Ko govorimo o spolnih skriptih, konkretneje govorimo o informacijah, ki določajo cilje 

spolne interakcije, ki so primerni za trenutni družbeni kontekst. Podajo tudi navodila o 

tem, kdaj je primeren čas in prostor za spolne aktivnosti. Če si ogledamo še definicijo, 

so spolni skripti definirani kot »kognitivni mehanizmi, ki usmerjajo naše vedenje v 

spolnih interakcijah v skladu z družbeno pogojenimi predstavami o tem, kaj je 

sprejemljivo in kaj ne.« (Wiederman, 2005). 

Spolni skripti vključujejo posameznikove interpretacije zaželenega spolnega vedenja v 

družbi in lastne spolne želje (Masters idr., 2016). V Zahodnih družbah se skripti v 

kontekstu spolnosti za ženske in moške očitno razlikujejo (Wiederman, 2005). 

Nastajajo glede na ideje o tradicionalni moškosti in ženskosti, kar pa za vsak spol 

ustvari svoje skripte. Moški naj bi na podlagi tradicionalnih moških lastnosti imeli visok 

libido, kar naj bi posledično predvidevalo, da moški niso zaskrbljeni glede tveganj in 

posledic v zvezi s spolnih vedenjem, da jim je seks bolj pomemben kot odnos in da si 

želijo v spolnosti veliko raznolikosti. Za ženske pa naj bi veljalo, da je libido nižji, da so 

bolj zaskrbljene glede tveganj v zvezi s spolnim vedenjem, da so bolj usmerjene v 

odnose in da jih raznolikost v spolnosti ne zanima. Te ideje lahko vplivajo na 

pripravljenost moških, da se lotijo vprašanja kontracepcije (predvsem ženskih metod 

kontracepcije), ki se jo razume kot nekaj, kar je domena ženske (Masters idr., 2016).  

Za razliko od skriptov, povezanih z tradicionalnimi idejami o moškosti in ženskosti, 

poznamo tudi skript »spolno pozitivne ženske« (ang. sex positive woman). Ta naj bi 

vseboval moško spoštovanje žensk, ki izražajo željo po moških, spolni užitek pa je cilj 

za oba, ne glede na spol. Takšen skript, ki je bolj pozoren na želje ženske, hkrati pa 

tudi bolj enakopraven glede spola, se povezuje z večjo pripravljenostjo moških, da bolj 

aktivno razpravljajo o drugih metodah kontracepcije (tudi ženskih metodah) in ne le 

kondomih (Masters idr., 2016). 

Spolni skripti nam torej dajejo informacije o spolnem vedenju, kaj je primerno in se 

spodobi, kaj ni primerno in družba ne odobrava. Na podlagi skriptov si izoblikujemo 

svoje predstave, ki usmerjajo naše vedenje v zvezi s spolnostjo in kontracepcijo. 

Socialne norme 

Ključno vlogo imajo tudi socialne norme, saj gre za predpise vedenja, ki določajo, kaj 

je v nekem socialnem prostoru zaželeno in kaj ne. Norme lahko povzročijo, da se ljudje 

enako vedejo, oblačijo in imajo enaka stališča. Za njih je značilno, da so ponotranjene 

(zavedati se jih začnemo takrat, ko niso spoštovane) in bolj odporne na spremembe, 

pa vendar spremenljive (Cartwright in Zander, 1960). 

Če želimo razumeti socialne norme in vključenost moških v odločitev o kontracepciji, 

je potrebno orisati tudi vlogo žensk. Campo-Engelstein (2012a) izpostavlja, da so v 

družbi za kontracepcijo odgovorne ženske, ob tem pa opiše paradoks, do katerega 

pride. Izpostavi dve socialni normi, ki si nasprotujeta. Ženska naj bi bila požrtvovalna, 

saj je po naravi altruistična (to izhaja iz tradicionalne vloge žensk – skrb za otroke in 

dom). Ta norma nakazuje, da so ženske vredne zaupanja, in da se jim lahko zaupa s 

kontracepcijo, saj bodo to počele zanesljivo. Pričakuje se, da se bo ženska žrtvovala 
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za svoje otroke in na drugi strani se krivdo prenese na ženske, v primeru, da so z 

otrokom težave (če gre kaj narobe, se ženska ni dovolj žrtvovala). Požrtvovalnost se 

razume kot nekaj ključnega, ko pride do uporabe kontracepcije, saj morajo ženske 

prenašati neprijetnosti (stranski učinki, poseg v telo, strošek) (Campo-Engelstein, 

2012b). Kontracepcijo pa se predstavlja tudi kot orodje za reproduktivno avtonomijo 

žensk, saj s kontracepcijo lahko ženska zanesljivo preprečuje nosečnost. 

Na drugi strani pa po Campo-Engelstein (2012a) vztraja norma, da so ženske 

iracionalne in jim iz tega razloga ne smemo zaupati kontracepcije, saj tega ne bodo 

počele zanesljivo. Bile naj bi preveč čustvene, kar povzroči, da niso sposobne 

sprejemati dobrih odločitev. To normo utrjujejo različni dejavniki v družbi. Prvi je ta, da 

je v ZDA polovica nosečnosti nenačrtovanih (pojavi se vprašanje, ali so ženske 

kompetentne, da pravilno uporabljajo kontracepcijo). Drugi dejavnik je nezadovoljstvo 

žensk s kontracepcijo in posledično manj natančna uporaba različnih metod. Tretji je 

prepričanje, da je ženska, ki uporablja kontracepcijo, ves čas pripravljena na spolne 

odnose, kar za družbo pomeni, da je »vlačuga«. Brown (2014) izpostavi primer stigme: 

če ženska s seboj nosi kondome, izkazuje poželenje. Ženska je v tem primeru 

stigmatizirana, saj poželenje ni primerno. Campo-Engelstein (2012a) nadaljuje, da 

bodo zaradi tega ženske raje imele nezaščitene spolne odnose in tvegale, namesto da 

bi uporabile kontracepcijo, saj si bodo s tem zavarovale ugled. Četrti je prepričanje, da 

ženske lažejo, da uporabljajo kontracepcijo, z namenom, da bi zanosile in s tem prisilile 

moškega partnerja, da se z njimi ustali. Ta pogled skrbi moškega, da se ženska laže, 

da uporablja kontracepcijo, so v raziskavi zaznali tudi Merkh idr. (2009). Zadnji 

dejavnik, ki ga avtorica Campo-Engelstein (2012a) izpostavlja, pa je preteklost rabe 

kontracepcije. Pred razvojem kontracepcijske tabletke so bili moški tisti, ki so v večji 

meri prevzemali odgovornost za kontracepcijo. 

Tukaj pride do paradoksa. Na eni strani so ženske vredne zaupanja, na drugi pa ne. 

Ne glede na to, če je ženska vredna zaupanja ali ne, je odgovornost na ženskah, saj 

je ta odgovornost za uporabo kontracepcije prisilna odgovornost Campo-Engelstein 

(2012a). 

Sistem, kjer je odgovornost za kontracepcijo na ženskah, je za moške koristen iz štirih 

različnih razlogov (Campo-Engelstein, 2012a): 

• Spolni odnosi brez skrbi, 

• brez posega v njihovo telo, 

• večja spolna dostopnost žensk (ženska je za spolni odnos na voljo kadarkoli), 

• brez prevzemanja odgovornosti za nezaželeno nosečnost. 

Tu se sprašujem, koliko je moškim v interesu večja vključenost v odločitve o 

kontracepciji. V primeru, da ženska partnerica sama uporablja kontracepcijo in za 

uporabo ne potrebuje moškega, je v takšnem primeru moški partner razbremenjen 

odgovornosti za kontracepcijo. Predstavljam si, da je to nekaterim moškim dobro, da 

ženska prevzame odgovornost za kontracepcijo, saj sami nimajo skrbi v zvezi s tem. 

Na drugi strani pa verjamem, da nekateri moški odgovornost za kontracepcijo v 
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partnerskem odnosu želijo prevzeti, saj želijo prevzeti skrb za kontracepcijo z 

namenom, da ni odgovornost le na ženski partnerici. 

Campo-Engelstein (2011) izpostavi dvojne standarde, ko pride do odgovornosti v zvezi 

z reproduktivnim zdravjem. Za ženske se pričakuje, da bodo takoj, ko bodo postale 

spolno aktivne, obiskale ginekologa. Za moške pa pričakovanja, da bodo obiskali 

strokovnjaka ob takem dogodku, ni.  

Tukaj je gotovo pomembno izpostaviti, da je ginekologija (veja medicine, ki se ukvarja 

z ženskim reproduktivnim sistemom) v svetu bolj razširjena kot andrologija (veja 

medicine, ki se ukvarja z moškim reproduktivnim sistemom). Mislim, da je dostopnost 

storitev pomembna v tem kontekstu, saj je pogovor o reproduktivnem sistemu s 

strokovnjakom ženskam bolj dostopen kot moškim. Na ginekološkem pregledu je 

govora tudi o uporabi kontracepcije (Prvi pregled pri ginekologu, b.d.). Ženske naj bi 

do ginekologa hodile vsaj enkrat na tri leta (Kako pogosto bi morale obiskovati 

ginekologa?, 4. 6. 2020). Androloški pregled pa se najpogosteje opravi takrat, ko ima 

par izzive pri zanositvi (Klinični oddelek za reprodukcijo, b.d.). Na podlagi tega 

sklepam, da imajo ženske pogosteje možnost govoriti o vrstah kontracepcije z 

zdravstvenimi delavci. Sprašujem pa se, zakaj niso zdravstvene storitve zastavljene 

tako, da bi imeli tudi moški možnost, da gredo na pregled do androloga? Zakaj se 

moškega napoti k andrologu takrat, ko pride do težav pri zanositvi? Bi bilo smiselno 

tudi moške spodbuditi, da obiščejo androloga, ko postanejo spolno aktivni? Ali je 

moškim sploh interes, da bi obiskali strokovnjaka za področje moškega 

reproduktivnega sistema? 

Socializacija 

Fennell (2011) v okviru svoje raziskave omenja socializacijo na področju kontracepcije. 

Ugotovila je, da so moški in ženske dobili informacije o kontracepciji na podobne 

načine. Najpogosteje omenjeni viri o kontracepciji so bili partnerji, mediji, vrstniki, 

televizija in internet, manj pogosteje pa so bili omenjeni zdravstveni strokovnjaki. Kljub 

temu da so bili viri pri obeh spolih enaki, pa je Fennell (2011) ugotovila, da so bili moški 

bolj usmerjeni v uporabo kondomov kot ženske, ženske pa so bile usmerjene v 

uporabo hormonske kontracepcije (predvsem kontracepcijska tableta). Prikazala je 

tudi primer iz raziskave, kjer so moški poročali, da so jih starši spodbujali, da 

uporabljajo kondome, ženske pa niso omenjale, da bi starši omenjali kondome, temveč 

so omenjali uporabo hormonske kontracepcije. Pri raziskavi Merkh idr. (2009) so moški 

poročali, da so zdravstveni delavci z njimi na temo kontracepcije govorili le o kondomih, 

drugih metod pa niso omenjali. 

Predvidevam, da obstaja razlika med tem, kako se moške in ženske pripravi na rabo 

kontracepcije. Na podlagi zgornjih ugotovitev sklepam, da se moške socializira v 

uporabo kondomov, saj je to moška oblika kontracepcije, ki jo lahko sami uporabijo. 

Podobno pa je tudi pri ženskah, saj se jih bolj usmerja v žensko hormonsko 

kontracepcijo.  
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Zagotovo pa za raziskovanje vključenosti moških ni dovolj le raziskovanje spolnih 

norm, skriptov in socializacije, temveč tudi drugih dejavnikov, ki so povezani s spolnim 

vedenjem ljudi in rabo kontracepcije. 

2.4.2 Percepcija moških v družbi  

Pomemben vidik, ki nam lahko pove več o kontracepciji in vlogi moških, je to, kakšna 

sploh je percepcija moških v družbi.  

V zahodnem svetu v družbi vztrajajo tri ideologije, ki so povezane s tem, kako 

dojemamo moške Campo-Engelstein (2013): 

• Neobvladljiv libido, 

• moški so nesposobni za opravljanje domačih opravil, 

• moški niso predani preprečevanju nosečnosti. 

Neobvladljiv libido 

Neobvladljiv libido je opredeljen kot nekaj, kar izhaja iz biologije, torej je to verjetje pod 

vplivom biološkega determinizma, saj naj bi bil libido prirojen. Iz tega izhaja verjetje, 

da moški ne morejo biti odgovorni za dejanja v okviru spolnih odnosov, kar vključuje 

kontracepcijo. Na drugi strani se žensko v smislu spolne sle dojema drugače, saj naj 

bi bila ženska v svoji seksualnosti pasivna, ob tem pa ima ženska nizek libido, kar jo 

usmerja v to, da bolj premišljeno izbere partnerja (Campo-Engelstein, 2013). 

Ko pride do argumentiranja, zakaj se moškim s kontracepcijo ne sme zaupati, 

neobvladljiv libido pomeni, da moški v spolni sferi izgubi racionalnost. Ker se moški ni 

zmožen nadzirati, se iz tega razloga nanj ne moremo zanašati, da bo pri spolnem 

odnosu uporabil kontracepcijo. Neobvladljiv libido nekateri primerjajo tudi z žensko 

biološko uro, saj se oba mehanizma smatrata za zelo pomembna in močna, ko pride 

do nadaljevanja človeške vrste. Iz tega vidika je potrebno tudi biološko uro obravnavati 

kot neobvladljivo. Vendar močna želja po otroku ne bo povzročila, da bodo ženske 

preprosto prenehale uporabljati kontracepcijo ali pa da bodo neplodne ženske kradle 

otroke z ulic, z namenom, da bi postale mame. Iz tega vidika lahko predvidevamo, da 

so ženske svojo željo po otrocih zmožne nadzorovati, tako kot je večina moških 

zmožnih nadzorovati svoj libido. Če moški lahko nadzoruje svoj libido, lahko tudi ob 

tem uporabi kontracepcijo (Campo-Engelstein, 2013).  

Pri tej temi želim dodati še svoje razmišljanje o percepciji, da moški zaradi svojega 

libida ni zmožen uporabljati kontracepcije. Zdi se mi, da je ta percepcija prisotna zaradi 

rabe drog in alkohola, saj te substance vplivajo na našo percepcijo in samokontrolo. 

Menim, da je mogoče, da imajo ljudje izkušnje z moškimi in ženskami, ki so pod 

vplivom substanc, pa jih zato pri spolnih odnosih zanese, da pozabijo na kontracepcijo 

ali pa se jim uporaba kontracepcije v tistem trenutku ne zdi pomembna.  

Moški so nesposobni za opravljanje domačih opravil 

Ženskam naj bi pripadala zasebna sfera, moškim pa javna sfera življenja. 

Kontracepcijo bi umestili v zasebno sfero, zato naj bi bila skrb za kontracepcijo ženska 
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domena (Campo-Engelstein, 2013). V tem kontekstu zato lahko govorimo o delitvi dela 

glede na spol. Spolna delitev dela je opredeljena kot »dodelitev različnih delovnih mest 

ali vrst dela ženskam in moškim« (Evropski inštitut za enakost spolov, b.d.). 

Vstop žensk v javno sfero se interpretira kot grožnja patriarhatu, saj naj bi ženske s 

tem želele vzeti moč moškim. Na drugi strani pa se moškega, ki prevzame »delo 

ženske«, ne obravnava kot grožnjo, temveč se takšno delo obravnava kot nekaj 

nenaravnega in hecnega. Delo ženske v zasebni sferi se obravnava kot nekaj 

preprostega in nezahtevnega, na drugi strani pa je delo moškega v javni sferi resno, 

pomembno in težko, iz tega razloga pa se scenarij, kjer ženska dela v javni sferi 

življenja, zdi tvegano (Campo-Engelstein, 2013).  

Od kod izhaja verjetje, da je za žensko delo v zasebni sferi naravno, za moškega pa 

ne? Odgovor poda Pickert (2012; v Campo-Engelstein, 2013), ki pravi, da se ženske 

dojema kot neko »naravno izbiro«, ko pride do dela doma (v zasebni sferi), saj mora 

ženska zaradi svojih otrok ostati blizu doma, ker bo tako lahko skrbela zanje. Lloyd 

(1993; v Campo-Engelstein, 2013) pravi, da so moški fizično močnejši, ne zanosijo in 

ne dojijo, dojema se jih kot bolj racionalne v primerjavi z ženskami, zato naj bi bili bolj 

primerni za delo v javni sferi. 

Na eni strani se »nižja sposobnost« moških povezuje z biologijo, na drugi strani pa je 

potrebno dodati še vpliv spolno specifične vzgoje. Deklice se že zgodaj s strani mam 

naučijo domačih opravil, dečki pa običajno niso deležni tega znanja, zato imajo manj 

izkušenj in znanja pri takšnem delu. V primeru, da se moški zanima za delo v zasebni 

sferi, če se zanima za kuhanje, modo, dekoracijo doma, pa pride do vprašanja njegove 

spolne usmerjenosti in moškosti. »Pravi« moški naj bi držal svoje interese izven 

zasebne sfere, ampak naj bi bil najbolj aktiven v javni sferi (Campo-Engelstein, 2013). 

Moški niso predani preprečevanju nosečnosti 

Nekatere ženske in moški menijo, da moški niso dovolj zagnani, da bi preprečevali 

nosečnost. Iz tega razloga se jim ne sme zaupati s kontracepcijo (Campo-Engelstein, 

2013). Raziskave pa kažejo, da moški že prevzemajo odgovornost pri kontracepciji. 

Kontracepcijske metode, ki zahtevajo neposredno sodelovanje moških - moška 

sterilizacija, moški kondom in prekinjen spolni odnos, so se leta 2019 na svetu v 

primerjavi z ostalimi metodami uporabljali v 27,4 %. Največji delež teh metod se 

uporablja  v Evropi in Severni Ameriki (36,5 %) (United Nations, 2019). Te informacije 

kažejo, da so moški že aktivni v svoji vlogi pri uporabi kontracepcije. 

Mišljenje, da moški niso predani preprečevanju nosečnosti, ni utemeljen in nima 

teoretične podlage. Takšno mišljenje pa izhaja iz predpostavke, da moški temu niso 

predani, ker niso oni tisti, ki zanosijo. Torej njihova motivacija za učinkovito 

preprečevanje zanositve ni visoka, saj jim ni treba razmišljati o tem, ali bi otroka 

obdržali in skozi kakšne telesne spremembe bi šlo njihovo telo. Iz tega razloga naj bi 

bili nižje motivirani za zanesljivo rabo kontracepcije in nepripravljeni za to, da bi se 

žrtvovali (npr. uporabljali kontracepcijo ali abstinirali) (Campo-Engelstein, 2013). 
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Pomembno je izpostaviti, da se na zgoraj opisan način dojema moške kot skupino in 

ne kot individuume. Ko pride do posameznika, se na zaupanje pri kontracepciji gleda 

drugače, saj ženske v primerih, ko so v daljšem razmerju z moškim partnerjem, bolj 

zaupajo partnerjem, da bodo dobro uporabljali kontracepcijo. Velik vpliv ima tudi raba 

kondoma, saj ima kondom takšno lastnost, da lahko ob spolnem odnosu tudi ženska 

preveri, če se pravilno uporablja (Campo-Engelstein, 2013). 

Fennell (2011) v svoji raziskavi opaža trend, da nekatere ženske kažejo preferenco, 

da ostajajo one same odgovorne za kontracepcijo. Eden od razlogov, zakaj ženske ne 

bi želele opustiti odgovornosti za kontracepcijo in jo prepustiti moškim, je skrb, da bi 

jih moški na ta račun omejevali in jim zanikali njihove reproduktivne pravice (Campo-

Engelstein, 2013). Menim, da ima tukaj vpliv tudi boj za kontracepcijo v preteklosti. V 

poglavju o zgodovini kontracepcije je jasno vidno, da so se v preteklosti ženske borile 

za pravice, da lahko same upravljajo z lastnim telesom (uporaba kontracepcije, 

dostopnost splava itd.). Miller (2012; v Campo-Engelstein, 2013) izpostavi, da ženske 

ne želijo prepustiti odgovornosti moškim, saj so moški privilegirana skupina. Dober 

primer omejevanja reproduktivnih pravic v današnjem času je primer Poljske, kjer se 

ženskam omejuje pravica do splava (24 ur, 27.01.2021). 

Na tej točki moramo dodati, da je pri odločanju za rojstvo otroka kljub temu, da je otrok 

rezultat obeh bioloških staršev, večja teža na ženski. Ženska gre skozi telesne in 

psihološke spremembe v času nosečnosti in poroda, zato njo celoten proces načeloma 

tudi bolj zaznamuje. Iz tega razloga je omogočanje ženski, da ima njena odločitev o 

poteku nosečnosti večjo težo, ključno. Seveda ima tukaj pomembno vlogo tudi moški 

partner, ampak ne moremo zanemarjati biološke razlike med spoloma. V primeru, da 

sta prisotna oba partnerja, pa je ideal pogovor in sodelovanje obeh. 

2.4.3 Partnerski odnos 

V partnerskem odnosu je uporaba kontracepcije prisotna, saj je v primeru spolnih 

odnosov, kjer lahko pride do zanositve, pomembno poskrbeti za načrtovanje družine. 

S kontracepcijo lažje uresničujemo naše želje in namene glede rojstva otrok. 

Partnerski odnos je eden od dejavnikov, ki vpliva na to, kako se kontracepcija v odnosu 

uporablja.  

Trajanje in tip partnerskega odnosa 

Ob prebiranju različnih raziskav opazimo trend rabe kontracepcije, ki se pojavlja, in je 

povezan s trajanjem partnerskega odnosa. V začetku partnerskega odnosa je bolj 

pogosta raba kondoma (predvsem zaradi spolno prenosljivih bolezni), kasneje pa je 

pogostejša uporaba hormonske kontracepcije za ženske (Brown, 2014; Cox idr., 2010; 

Ringheim, 1996). Ringheim (1996) navaja, da pari v stabilnih monogamnih partnerskih 

odnosih ne vidijo rabe kondomov kot dolgoročno izbiro, zato začnejo uporabljati drugo 

metodo kontracepcije. Razlog za to naj bi bilo mišljenje, da je možnost za spolno 

prenosljivo bolezen manjša, saj gre za resno zvezo (Ott idr., 2002). Predvidevam, da 

se odločijo za žensko hormonsko obliko kontracepcije, ker je ob pravilni rabi visoko 

zanesljiva, neodvisna od spolnega odnosa, dostopna in ker prinaša večji užitek ob 
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spolnem odnosu, v primerjavi s kondomom. Ott idr. (2002) izpostavljajo, da so 

posamezniki v resnih zvezah pogosto poročali o tem, da je v primeru, ko ženska 

uporablja hormonsko kontracepcijo, uporaba kondoma manj pogosta. Vendar to ne 

pomeni, da par ostane pri uporabi hormonske kontracepcije. Frost idr. (2007) so 

ugotovili, da je daljše trajanje razmerja (štiri leta ali več) povezano z nižjo rabo 

kontracepcijskih tablet. Predvidevam, da je temu tako, ker si pari želijo zanositve, zato 

prenehajo z uporabo hormonske kontracepcije. Manlove idr. (2016) pa ugotavljajo, da 

je pri parih, ki so v resni zvezi, večja možnost za uporabo dveh metod kontracepcije 

naenkrat. 

Raine idr. (2010) ugotavljajo, da je v resnih zvezah prisoten tudi pojav moških, ki jih 

skrbi raba hormonske kontracepcije za ženske, predvsem iz vidika, da si želijo, da bi 

se partnerka dobro počutila. Izpostavili so vpliv hormonske kontracepcije na telo 

ženske in uporabo kondomov kot alternativo temu. 

V kratkotrajnih odnosih je bolj pogosto mišljenje, da vsak posameznik v odnosu 

odgovornost za kontracepcijo prevzema sam. Za razliko pa je v resnejših in 

dolgotrajnih odnosih pogostejši scenarij, da oba partnerja skupaj nosita odgovornost 

za kontracepcijo (Fennell, 2011). Trajanje partnerskega odnosa je povezano tudi s 

pogovorom o kontracepciji. Daljši, kot je partnerski odnos, manj je odpora za takšen 

pogovor s strani moških (Masters idr., 2016). 

Komunikacija 

Kvantitativne raziskave kažejo, da je povečana komunikacija in intimnost v razmerjih 

povezana z bolj pogosto rabo kontracepcije (Raine idr., 2010). Predvidevam, da ko 

pride do dogovarjanja o trenutnih namenih v partnerskem odnosu glede rojstva otrok, 

partnerja lahko zaradi skupnega cilja (npr. izogibanje zanositvi) bolj resno prevzameta 

odgovornost za preprečevanje zanositve.  

Masters idr. (2016) ugotavlja, da sta starost moškega partnerja in trajanje partnerskega 

odnosa povezana s pogovorom o kontracepciji. Starejši, kot je bil moški in daljši, kot 

je bil partnerski odnos, manj so moški poročali o odporu pri pogovoru o kontracepciji. 

Pomen starosti moškega poudarjajo tudi Merkh idr. (2009). Menim, da je pri parih, ki 

so skupaj dlje časa, manj neprijetnosti ob pogovoru o spolnosti in kontracepciji, saj so 

zaradi časa, preživetega skupaj, bolj sproščeni. Verjetno je za sproščenost razlog tudi 

to, da si želijo s partnerico ostati skupaj dlje časa, in jim je v interesu, da s partnerico 

govorijo o skupnih ciljih glede kontracepcije. 

Johnson in Williams (2005) opažata, da so se moški distancirali od odgovornosti za 

nosečnost in kontracepcijo. Kot razlog za to navajata misel Darroch (2000), ki pravi, 

da zaradi metod kontracepcij, ki so neodvisne od spolnega odnosa, ne prihaja do 

pogovora o kontracepciji med partnerjema. Menim, da je to pomembno, saj nam ta 

ugotovitev pove, da morata partnerja v primeru, da uporabljata obliko kontracepcije, ki 

je neodvisna od spolnega odnosa, skupaj biti motivirana in skupaj ustvarjati prostor za 

pogovor o spolnosti in kontracepciji.  
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Fennell (2011) izpostavi, da so v njeni raziskavi moški (v vzorcu so bili moški v 

partnerskem odnosu od šestih mesecev, pa vse do enajst let) pogosto poročali, da so 

neradi prosili ženske, naj uporabijo hormonsko kontracepcijo. Kot oviro za diskusijo o 

kontracepciji Fennell (2011) predvideva, da imajo moški manj znanja o hormonski 

kontracepciji, zato te teme neradi odpirajo, saj nimajo dovolj informacij o tematiki. 

Merkh idr. (2009) ugotavljajo, da so intervjuvani moški imeli malo znanja o hormonski 

kontracepciji. Druga ovira za diskusijo o kontracepciji pa je nelagodnost pri tem, kako 

te teme sploh načeti (Fennell, 2011). Kapungu idr. (2010, v Fennell, 2011) pravi, da 

naj bi imele ženske več izkušenj s temami, ki so povezane s spolnostjo, zato naj bi jim 

bilo tudi bolj prijetno govoriti o teh temah v primerjavi z moškimi. Fennell (2011) 

nadaljuje, da nesigurnost moških, ko pride do pogovora o kontracepciji, lahko da 

ženskam občutek, da so one dolžne prevzeti odgovornost in odločitve v zvezi s 

kontracepcijo v partnerskem odnosu. V raziskavi je ugotovila, da so moški pogosto o 

hormonski kontracepciji govorili kot o nečem, kar je skrivnostno in kar ženske počnejo 

– na način, kot da so le ženske tiste, ki uporabo hormonske kontracepcije razumejo in 

lahko odločajo o njej. Ta razlika naj bi onemogočila, da bi se moški vsaj delno 

vključevali v to področje.  

Komunikacija med partnerjema omogoča večjo vključenost moških pri vprašanju 

načrtovanja družine (Hartmann idr., 2012), obenem pa je tudi ključna za spodbujanje 

uporabe kontracepcije in enakosti spolov (Becker, 1996). Spodbujanje dialoga med 

partnerjema je torej lahko dober način za vključevanje moških v vprašanje 

kontracepcije. V raziskavi (Hartmann idr., 2012) so moške informirali o kontracepciji, 

nato pa ugotovili, da je posledično zaradi informiranja moških prišlo do lažje in 

pogostejše komunikacije med partnerjema o načrtovanju družine. Menim, da je 

ključno, da se oba partnerja odkrito pogovarjata o njunih željah in potrebah, ko pride 

do uresničevanja pravice o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. 

Potrebe moških in avtonomija žensk 

Čeprav vključevanje moških v vprašanje kontracepcije in načrtovanje družine postaja 

vedno bolj sprejemljivo, se tukaj moramo vprašati o učinkih na avtonomijo žensk. 

Nekatere ženske morda ne želijo, da bi bili njihovi moški partnerji odgovorni za 

kontracepcijo, saj so lahko mnenja, da bi moški lahko storil napako pri uporabi 

kontracepcije, kar bi pripeljalo do nezaželene nosečnosti (Hardee idr., 2017). Na drugi 

strani pa tudi ne moremo pričakovati, da si vse ženske želijo vključenost moškega, saj 

si nekatere ženske lahko želijo vzgajati otroka brez moškega partnerja. V teh primerih 

je ključno, da ženska ohrani svojo reproduktivno avtonomijo. 

Pri vključevanju moških je pomembno razmisliti tudi o tem, kako bo to vključevanje 

vplivalo na ženske in njihove odločitve ter dostopnost do reproduktivnih storitev. 

Navsezadnje je potrebno avtonomijo žensk krepiti, saj so one tiste, ki gredo skozi 

telesne in psihološke spremembe na bolj intenzivni ravni kot moški, v primeru, da pride 

do nosečnosti. Če zaključim, je ta tematika kar kompleksna, saj na eni strani želimo 

vključiti moške v diskusijo o razpletu nosečnosti ali uproabi kontracepcije, na drugi 
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strani pa moramo spoštovati žensko, katera bo v primeru nosečnosti občutila velike 

spremembe. 

Odvisnost moškega od ženske 

Ženske imajo trenutno glede na metode kontracepcije, ki so na voljo, večjo moč, ko 

pride do uporabe kontracepcije. Imajo bolj raznoliko izbiro, ključno je predvsem to, da 

je veliko teh oblik kontracepcije dolgotrajnih, ampak tudi reverzibilnih (LARC – long-

acting reversible contraception), takšnih oblik pa ni na voljo za moške. Te metode lahko 

ženske uporabljajo, ne da bi se rabile posvetovati z moškim (Fennell, 2011). Podobno 

ugotavljata tudi Dorman in Bishai (2012), ki pravita, da se mora moški, ki želi uporabljati 

visoko zanesljivo obliko kontracepcije, o tem dogovoriti z žensko partnerko. Te metode 

so neodvisne od spolnega odnosa, zato ni potrebno, da moški privoli v rabo te oblike 

kontracepcije. Na drugi strani pa ženska lahko sama pride do uporabe teh oblik 

kontracepcije, v Sloveniji je potrebno opraviti pregled pri ginekologu, ki po pogovoru z 

žensko izda recept za izbrano hormonsko kontracepcijo, ali pa po dogovoru z žensko 

vstavi maternični vložek (ki je ob pregledu vstavljen v maternico).  

Iz tega vidika je moški odvisen od ženske, ko pride do rabe kontracepcije. Zakaj? Za 

moške je na voljo malo metod, za rabo teh metod pa se tudi pričakuje, da se ženska z 

njihovo uporabo strinja (kondom, prekinjen spolni odnos). Kondom in prekinjen spolni 

odnos imata v primerjavi s hormonskimi oblikami kontracepcije običajno tudi nižjo 

zanesljivost. Vazektomija je edina oblika kontracepcije, ki jo lahko moški uporablja brez 

posvetovanja z žensko. Ker se po zakonu lahko vazektomijo opravi le v določenih 

primerih in v primeru, da komisija prošnjo za vazektomijo odobri, je ta metoda za 

moške, ki si želijo otrok v prihodnosti, neprimerna. 

2.4.4 Nezaželena nosečnost 

V okviru kontracepcije se mi zdi ključno izpostaviti tudi situacije, ko kontracepcija zataji 

in se zgodi nezaželena nosečnost. Kakšno vlogo pa imajo moški v teh primerih? 

Johnson in Williams (2005) sta raziskovala mnenja dvajsetih moških (21-48 let), ki so 

doživeli nezaželeno nosečnost partnerke. Glede na rezultate avtorja izpostavljata tri 

vidike, ki so bili ključni za razumevanje te tematike: spoštovanje, izključitev in 

zanikanje. 

Spoštovanje 

Pri moških je bilo zaznano razširjeno mišljenje, da mora odgovornost za kontracepcijo 

prevzeti ženska. Eden od intervjuvanih je navedel, da je pred nezaželeno nosečnostjo 

menil, da je kontracepcija žensko področje, saj se mu je zdelo, da je najbolj prav, da 

ona sama odloča o uporabi kontracepcije, saj gre za njeno telo (Johnson in Williams, 

2005). Ta argument so zaznali tudi Merkh idr. (2009), ki so v svoji raziskavi o moških 

in ženski hormonski kontracepciji ugotovili, da so moški, ki so bili v daljših in resnih 

zvezah, s partnerkami govorili o kontracepciji, ampak so na koncu prepustili partnerki, 

da se za kontracepcijo odloči sama. 
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Ko je prišlo do nezaželene zanositve, je pri tretjini intervjuvancev bila prisotna skupna 

odločitev glede tega, kakšen bo izid nosečnosti. Takšna odločitev je bila prisotna v 

primeru, da je bil par v resni zvezi s podobnimi željami glede razpleta nosečnosti. 

Velika večina moških pa je povedala, da so o izteku nosečnosti odločale ženske 

(Johnson in Williams, 2005). 

Odziv moških glede na odločitev ženske (Johnson in Williams, 2005): 

• Žensko pri njeni odločitvi podpirajo, 

• se z odločitvijo ženske manj strinjajo, 

• odločitvi ženske nasprotujejo, 

• niso seznanjeni, da je do odločitve prišlo. 

Ženske so najpogosteje tiste, ki sprejemajo odločitve glede tega, kaj se bo zgodilo. Za 

nekatere moške, pri katerih se je ženska odločila za to, da obdrži nosečnost, je imela 

ta odločitev dolgotrajne posledice (starševstvo, plačevanje preživnine). Pri moških, kjer 

pa se je ženska odločila za splav, pa so se nekateri morali soočiti z bolečino in 

negativnimi čustvi (Johnson in Williams, 2005). 

Izključitev 

Nekateri moški so izpostavili, da so se počutili marginalizirane skozi celoten proces 

odločitve. Niso se počutili, kot da bi bili pomembni pri tej odločitvi in izpostavljena je 

bila majhnost in nepomembnost moškega pri tej odločitvi. Pri tem igrajo vlogo tudi 

sorodniki ženske, saj lahko tudi sorodniki ustvarijo situacije, v katerih se moški počutijo 

odrinjene stran. Izpostavljena je bila tudi želja po vključenosti v skupnost v času tega 

procesa (za moške ni na voljo storitve, ki bi jih podprle v takšnem času) (Johnson in 

Williams, 2005).  

Zanikanje 

Zanikanje je eden od obrambnih mehanizmov, ki onemogoči realistično zaznavo tako, 

da zaznavo popači. Realistično zaznavo tako nadomesti domišljija, to pa posledično 

prekine neprijetno emocijo (Lamovec, 1990). 

V raziskavi so se moški zavedali možnosti in tveganja, da pride do zanositve, ampak 

so ta tveganja ignorirali. Nekateri so povedali, da si otrok res ne želijo, niso pa bili vsi 

moški ob nezaželeni nosečnosti nezadovoljni, saj so nekateri bili veseli ob tej novici. 

Tisti, ki so bili nezadovoljni, so kljub odporu povedali, da so odgovorni za tega otroka, 

ampak da na starševstvo niso pripravljeni (Johnson in Williams, 2005).  

Ugotovili so, da se moški čutijo odgovorne za otroke in da si to odgovornost delijo z 

ženskami, vendar je ta koncept odgovornosti prisoten le pri otroku in ne že en korak 

prej – pri kontracepciji. Kljub temu, da si moški niso želeli otrok, v veliko primerih pred 

nezaželeno nosečnostjo niso želeli uporabljati kondomov ali pa drugih načinov, da bi 

prevzeli odgovornost za kontracepcijo. Pomembno je izpostaviti, da je nekaj moških 

uporabljalo tudi prekinjen spolni odnos, torej so oni prevzemali odgovornost za 
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kontracepcijo, pa je prišlo do nezaželene zanositve zaradi nizke zanesljivosti te 

metode (Johnson in Williams, 2005). 

Zanimiv je bil tudi vidik, kakšna je bila potem raba kontracepcije, če je prišlo do strahu, 

da se je nosečnost že zgodila. Moški so pogosto poročali, da se njihova raba 

kontracepcije ni bistveno spremenila (Johnson in Williams, 2005). 

Glavne ugotovitve so bile, da je bilo zanikanje ključen element pri moških, ki so izkusili 

nezaželeno nosečnost, saj so se zavedali tveganja. Kljub temu pa niso bili pripravljeni 

prevzeti odgovornosti za kontracepcijo in jo dosledno uporabljati, saj niso želeli sprejeti 

zavedanja, da spolni odnosi brez kontracepcije tudi zanje pomenijo tveganje, da 

postanejo očetje (Johnson in Williams, 2005).  

2.4.5 Pripravljenost moških za uporabo hormonske kontracepcije 

Ko govorimo o razvoju moške kontracepcije, naletimo tudi na študije mnenja moških 

in žensk glede uporabe teh oblik kontracepcije. Pogosto se pojavijo vprašanja, če bi 

bile ženske pripravljene prepustiti moškemu odgovornost za rabo izbrane metode 

kontracepcije. Na moške je tudi naslovljeno vprašanje, če bi bili pripravljeni metode, ki 

so odvisne le od moškega, uporabljati.  

V raziskavi, kjer so raziskovali pripravljenost moških (151 moških) za uporabo moške 

kontracepcijske tablete, so ugotovili, da bi 55,6 % moških uporabljalo to metodo in da 

bi 18,5 % moških verjetno uporabljalo to metodo. Za te moške je veljalo, da so bili bolj 

izobraženi, so imeli višji družbeni status in njihove vrednote so bile bolj progresivne 

(Gough, 1979). Novejša raziskava pa pokaže, da so te številke manjše. Glasier (2010) 

je ugotovila, da bi moško hormonsko kontracepcijo uporabljalo bistveno manj moških, 

to je 25 %.  

Vprašanje o tem, če bi ženske zaupale moškemu s kontracepcijo, se pojavi zato, ker 

je ženska tista, ki v primeru, da kontracepcija zataji, nosi večje posledice (Ringheim, 

1993). Raziskava (Glasier idr., 2010) pokaže, da od 450 žensk, starih med 16 in 50 let, 

skoraj polovica (40 %) meni, da bi one in njihov partner v prihodnosti uporabljala 

hormonsko obliko kontracepcije za moške. Le 2 % žensk pa je dejalo, da ne bi zaupalo 

moškemu z rabo takšne oblike kontracepcije.  

Campo-Engelstein (2012b) izpostavi vpliv medijev na to tematiko. Pravi, da mediji 

predvidevajo, da bodo ženske nenaklonjene ideji, da bi moški uporabljali kontracepcijo. 

Na takšen način mediji predvidevajo mišljenje žensk, tako pa v družbi ohranjajo 

mišljenje, da tudi v primeru, če bo moška kontracepcija na voljo, le-ta ne bo v uporabi. 

2.4.6 Sistemske ovire  

Ko govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na vključenost moških v vprašanje načrtovanja 

družine, ne moremo mimo sistemskih vplivov. V prejšnjih poglavjih sem že orisala, na 

kakšen način se moške izrinja iz pogovorov o kontracepciji. Družba sporoča, da so 

moški nezaželeni v diskusiji o kontracepciji. Sporoča jim, da imajo neobvladljiv libido, 

da niso motivirani za preprečevanje nosečnosti, da ne spadajo v »domačo sfero«, ker 

je to domena ženske, in ne moškega. 
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Če pa se ozremo v preteklost, lahko opazimo sistemske premike na področju 

prisotnosti moških pri porodu in v vlogi starša. Rožman (2013) pravi, da je od 90. let 

prejšnjega stoletja moč opaziti večjo prisotnost moških pri porodu in uveljavljanje 

porodniškega in očetovskega dopusta. V tem primeru je bilo moškim omogočeno, da 

se začnejo udejstvovati v aktivni vlogi starša. To pa jim je začel nuditi sistem. 

Na podlagi tega lahko začnemo razmišljati tudi o sistemskih spremembah, ki bi lahko 

pomagale, da bi se moški vključili v skrb za kontracepcijo. Tukaj izpostavljam že prej 

omenjen pojav, da imajo ženske boljši dostop do reproduktivnih storitev, kot pa moški. 

Pri ženskah se pričakuje, da bodo svojega ginekologa obiskale in da bo pogovor tekel 

tudi o kontracepciji. Glede na to, da se ženske obračajo na ginekologe zaradi različnih 

dilem in težav (npr. bolečih menstruacij, nerednih menstrualnih ciklov itd.), so z njimi 

večkrat v stiku in so tako lahko pogosteje deležne nasveta o uporabi kontracepcije. 

Ženske pa niso pogovora o kontracepciji deležne le takrat, ko postanejo spolno 

aktivne, temveč tudi po porodu, saj se takrat ponovno odpre vprašanje kontracepcije 

(takojšnja zanositev po porodu ni priporočljiva). Ženske se tako pogosteje srečajo z 

ginekologom kot moški z andrologom, zato tukaj lahko govorimo o neenakovredni skrbi 

za reproduktivno zdravje.  

Zanimiv je tudi pogled na moškega partnerja v primeru nosečnosti njegove partnerke. 

V ginekološki ordinaciji se lahko hitro zgodi, da bo moški kot spremljevalec ženske 

partnerke na različnih pregledih dobrodošel (npr. morfologija, nuhalna svetlina itd.), saj 

je tudi on starš tega otroka. V primeru, da je ženska v partnerskem odnosu in da pride 

do ginekologa zaradi pogovora o kontracepciji, pa prisotnost moškega partnerja ni 

zaželena, kljub temu, da se tematika kontracepcije tiče obeh, saj rezultat skupne 

plodnosti moškega in ženske lahko pripelje do nosečnosti.  
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2.5 Umestitev teme v socialno pedagogiko 

Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja s proučevanjem, razvojem in izvajanjem 

dela z ljudmi, ob tem pa upošteva življenjsko okolje, v katerem se posamezniki 

nahajajo. Cilj socialne pedagogike je delovati na način, da bi posameznike 

opolnomočili, jim pomagali pri vključevanju v okolje, razvoju njihovih močnih točk z 

namenom, da bi z okoljem in sami s seboj živeli v simbiozi (Združenje za socialno 

pedagogiko, 2004).  

Socialna pedagogika je usmerjena v delo z različnimi posamezniki in skupinami, pri 

katerih je socialni razvoj otežen, tabuiziran ali ogrožen (Kobolt, 1997). Pri delu izhaja 

iz potreb, želja, osebnih in okoljskih potencialov posameznika; zaveda se prepletenosti 

posameznika z njegovim socialnim okoljem (Združenje za socialno pedagogiko, 2004).  

Tema, ki je obravnavana v tej magistrski nalogi, je vključenost moških v odločitev o 

kontracepciji. Položaj moških se mi zdi ključen za raziskovanje, saj menim, da je 

raziskovanje potreb moških, ko pride do uresničevanja pravice do svobodnega 

odločanja o rojstvu otrok, premalo raziskana. Kljub temu, da je spolna neenakost 

pogosto izpostavljena tema, ko pride do preučevanja družbenega stanja, so raziskave 

pogosto usmerjene v neenakost žensk, kar lahko daje vtis, da so moški v družbi 

privilegirani in da se zato ne soočajo z neenakostmi. Na slabšo vključenost moških v 

tem kontekstu lahko gledamo iz dveh vidikov. Eden od njih je privilegiranost, saj so 

moški zaradi manjše vključenosti v odločitev o kontracepciji razbremenjeni. S tem 

imajo morda manj skrbi glede tega, katero obliko kontracepcije uporabiti, ne rabijo 

hoditi na preglede k zdravniku in v lekarno itd. Na drugi strani pa slabšo vključenost 

lahko obravnavamo kot zapostavljenost. V tem primeru imajo moški manj besede pri 

tem, katera kontracepcija se uporablja, morda se ne upošteva njihovih želja, se jih ne 

sprašuje po njihovem mnenju, si želijo tudi sami obravnave pri zdravniku glede njihove 

reprodukcije, pa tega niso deležni itd. Ne glede na to, iz katerega zornega kota 

gledamo na nevključenost, pa je na poti k enakosti poglavitveno to, da partnerja med 

seboj sodelujeta in se skupaj dogovarjata glede njune skupne plodnosti.  

Raziskave kažejo, da moški že prevzemajo odgovornost pri kontracepciji. 

Kontracepcijske metode, ki zahtevajo neposredno sodelovanje moških - moška 

sterilizacija, moški kondom in prekinjen spolni odnos, so se leta 2019 na svetu v 

primerjavi z ostalimi metodami uporabljale v 27,4 %. Največji delež teh metod se 

uporablja v Evropi in Severni Ameriki (36,5 %) (United Nations, 2019). 

Ko sem za svoje diplomsko delo raziskovala izkušnje žensk z jemanjem 

kontracepcijskih tablet z namenom zdravljenja težav v menstrualnem ciklu 

(Podbevšek, 2019), sem se začela spraševati, kakšno vlogo imajo pri kontracepciji 

moški. Po pregledu literature sem ugotovila, da se z vlogo moških pri vprašanjih 

kontracepcije ukvarjajo redki. Že hiter pregled metod kontracepcije za moške in ženske 

nam pove, da imajo moški pri preprečevanju zanositve manj izbire, kar lahko rezultira 

v manjši samostojnosti in večji odvisnosti od ženske partnerice (saj imajo ženske na 

voljo več metod z višjo zanesljivostjo). Menim, da bi lahko na problematiko 

odgovornosti za kontracepcijo pogledali z obeh vidikov – moškega in ženske. Z vidika 
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moških ni na voljo dovolj metod kontracepcije, da bi samozavestno prevzemali 

odgovornost za lastno plodnost. Če pa pogledamo vidik žensk, lahko zaznamo 

neenakost zaradi bremena prevzemanja odgovornosti za kontracepcijo.  

Razpotnik (2006) pravi, da je naloga socialnih pedagogov, da prepoznavamo in 

opozarjamo na neuravnoteženost v razmerjih moči. Torej potrebna je tudi refleksija 

trenutnih družbenih pogojev in razmislek o vplivu na trenutno družbeno ureditev. Tukaj 

menim, da smo socialni pedagogi pomembni, ko prihaja do razporeditve odgovornosti 

za kontracepcijo, saj se lahko zavzemamo za enake možnosti, ko pride do urejanja 

vprašanja o rojstvu otrok. 

V teoretičnem delu sem predstavila dejavnike, ki so pomembni za vključenost moških 

v vprašanje kontracepcije, empirični del pa predstavlja, kako intervjuvani moški v 

raziskavi doživljajo lastno vlogo v odločanju za kontracepcijo v partnerskem odnosu. 
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3. Empirični del 

3.1 Raziskovalni problem 

3.1.1 Opredelitev problema in namen raziskovanja 

Ženske so vedno nosile odgovornost za reproduktivno zdravje, vendar v preteklosti so 

bile odločitve o kontracepciji popolnoma moška domena, saj takrat dostopne oblike 

kontracepcije – prekinjen spolni odnos, abstinenca in kondomi – brez sodelovanja 

moških ne morejo biti uporabljene (Belfield, 2004). V svetu žensk je prišlo do 

sprememb, ko se je začela uporaba hormonske kontracepcije (visoka zanesljivost) 

(Goldin in Kazt, 2002; v Fennell, 2011). Ženske so imele po odobritvi prve 

kontracepcijske tablete možnost učinkovito nadzirati svojo plodnost, kar je pomenilo 

večjo svobodo pri odločanju za rojstvo otrok (Planned Parenthood, 2015). Obenem so 

dobile možnost, da se udejstvujejo na različnih področjih življenja, takrat so se tudi 

zaposlile in materialno osamosvojile (Ule, 2013). Od leta 1965 se je število nezaželenih 

nosečnosti drastično zmanjšalo (Planned Parenthood, 2015). 

Oblike kontracepcije, ki so bile dostopne od kontracepcijske revolucije naprej, so bile 

sedaj neodvisne od spolnega odnosa, torej niso zahtevale neposredne uporabe med 

spolnim odnosom (Belfield, 2004). To npr. pri kontracepcijski tableti pomeni, da ženska 

tableto vzame, ne glede na to, ali bo imela tisti dan spolni odnos ali ne. Zaradi razvoja 

hormonske kontracepcije so lahko moški posledično opustili rabo kondomov in 

prakticiranja prekinjenega spolnega odnosa, kar je povzročilo umik moških iz področja 

kontracepcije (Edwards, 1994). 

Kontracepcijska revolucija je rezultirala v zmanjšanem številu nezaželenih nosečnosti, 

hkrati pa breme le-teh še vedno pada na ženske (Finer in Henshaw, 2006; v Fennell, 

2011). Fennell (2011) predlaga, da moramo na odgovornost za načrtovanje družine 

potrebno pogledati kot na en aspekt delitve dela glede na spol. Torej predvideva, da 

na področju odgovornosti za nosečnost ženske nosijo večjo odgovornost kot moški. 

Z obdobjem postmoderne je prišlo do sprememb na področju spolnosti, saj je v 

ospredje stopil spolni užitek. Takšno seksualnost imenujemo plastična seksualnost, 

saj le-ta nima povezave z razmnoževanjem. Tu  je igrala vlogo tudi kontracepcija, saj 

je bila razlog in posledica zmanjševanja velikosti družin (Giddens, 2000). 

Seksualnost je širši koncept in zajema več različnih identitet, za namene magistrske 

naloge pa me je zanimal vidik reproduktivne vloge seksualnosti. Na kontracepcijo bi 

lahko gledali z različnih vidikov. Razlogi za uporabo kontracepcije so različni. SZO 

(b.d.) vidi koristi kontracepcije: ljudje ob uporabi lažje uravnavajo želeno število otrok 

in razmik med njimi, preprečuje spolno prenosljive bolezni, obenem pa koristi tudi 

zdravju mater, otrok, gospodarskemu razvoju, izobraževanju in krepitvi vloge žensk. 

Kontracepcijo bom raziskovala skozi vidik načrtovanja družine (načrtovanje rojstev 

otrok), saj se kontracepcija v prvi vrsti uporablja kot način preprečevanja nezaželenih 

nosečnosti. Posledično so me zanimale osebe, ki imajo zmožnost reprodukcije v paru 

(osebe moškega spola v odnosu z osebami ženskega spola) in dogovarjanje med 

njima, ko pride do vprašanja kontracepcije v kontekstu načrtovanja družine. 
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V raziskavi tridesetih parov je Fennell (2011) ugotovila, da so bili moški manj 

pripravljeni komunicirati o kontracepciji, obenem pa so vsi moški ob vprašanju, katero 

obliko kontracepcije uporabljajo, odgovorili enako kot njihove partnerice. Tudi pri 

vprašanju o stranskih učinkih in težavah v zvezi s kontracepcijo so odgovorili enako 

kot partnerice (Fennell, 2011). To nakazuje, da so moški seznanjeni z obliko 

kontracepcije, ki jo uporabljajo v partnerskem odnosu. 

Belfield (2004) pravi, da sta za spolni odnos potrebna dva ter da zahteve po 

vključevanju moških v vprašanja o spolnosti in reproduktivnem zdravju naraščajo. S 

tem, da se kaže potreba pri vključevanju moških v vprašanja o reproduktivnem zdravju 

in da so moški izključeni iz tega področja, se strinjajo tudi Ličer (2012), Edwards 

(1994), Darroch (2000), Johnson in Williams (2005) in Grady idr. (1999). V Veliki 

Britaniji je na te potrebe odgovorila tudi Family Planning Association s projektom »Men 

Too«, ki je poudarjala deljeno odgovornost moških in žensk, ko pride do načrtovanja 

družine, s poudarkom vključevanja moških (Jones, 2019). 

Zakaj sploh vključevati moške? Edwards (1994) je pri svojem raziskovanju prejela 

različne odgovore. Poroča, da so nekateri mnenja, da preprosto ni dovolj dokazov, ki 

bi potrdili, da vključenost moških kakorkoli izboljša rabo kontracepcije in zmanjša 

število nezaželenih nosečnosti. Navaja pa tudi, da nekateri pravijo, da so moški že 

vključeni v te odločitve in da je potrebno raziskovati in ugotoviti, na kakšen način so 

vključeni ter ob tem preveriti kakšne so njihove potrebe in česa si želijo. 

Johnson in Williams (2005) ob raziskovanju moških, ki so bili priča nezaželeni 

nosečnosti, ugotavljata, da je težava izključenost moških pri preprečevanju 

nezaželenih nosečnosti. Izpostavljata, da so se moški v raziskavi v večini zanašali na 

žensko, da je zagotovila kontracepcijo. Opažata tudi, da so se moški distancirali od 

odgovornosti za nosečnost in kontracepcijo. Kot razlog za to navajata misel Darroch 

(2000), ki pravi, da zaradi metod kontracepcij, ki so neodvisne od spolnega odnosa, 

ne prihaja do pogovora o kontracepciji med partnerjema. Moški v raziskavi tudi niso 

imeli najbolj točnega znanja o hormonski kontracepciji, kar vabi k večjemu informiranju 

moških o kontracepciji (Johnson in Williams, 2005). 

Če smo priča izključevanju moških pri vprašanjih o kontracepciji, smo na drugi strani 

lahko opazili večjo aktivnost moških v vlogi starša. Rožman (2013) opiše, da so moški 

od 90. let prejšnjega stoletja začeli pogosteje prisostvovati pri porodu in da so uveljavili 

pravico do porodniškega in očetovskega dopusta. 

Kako pa je z moško kontracepcijo? Moški imajo v primerjavi z ženskami veliko manj 

možnosti, ko pride do izbire kontracepcije. Medtem, ko imajo ženske veliko izbire, 

lahko oblike kontracepcije za moške naštejemo na prste ene roke, saj so trenutno na 

voljo le tri oblike: vazektomija, moški kondom in prekinjen spolni odnos (WebMD, b.d.). 

Zanimivo je tudi spoznanje, da je v Sloveniji vazektomija redko uporabljena vrsta 

kontracepcije. Čakarić (4. 10. 2016) iz statistik navaja, da se zanjo odloči približno 190 

moških letno. Redkeje pa se kot obliko kontracepcije, kjer je vključen moški, navaja 

naravno načrtovanje družine. V raziskavi Unseld, Rötzer, Weigl, Masel in Manhart 
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(2017) ugotavljajo, da je veliki večini, moškim (96 %) in ženskam (94 %) v raziskavi, ki 

uporabljajo NND, pomembno sodelovanje partnerja. 

Zakaj imajo ženske več izbire? Odgovor je preprost. V intervjuju David Sokal (direktor 

Male Contraception Initiative) (Turk, 2015) pove, da med moški in ženskami obstaja 

preprosta fiziološka razlika, saj je pri ženski ustaviti ovulacijo veliko lažje, kot pa pri 

moškem ustaviti produkcijo semenčic. V ozadju počasnega razvoja moške 

kontracepcijske tabletke Campo-Engelstein (2013) opaža tudi socialno percepcijo, da 

moškim z odgovornostjo za kontracepcijo ni zaupati. 

V Sloveniji še nihče ni raziskoval vključenosti moških v odločitev o kontracepciji. 

Ženske so po kontracepcijski revoluciji prevzele vlogo načrtovanja družine, saj so od 

takrat naprej imele na voljo pripomočke, s katerimi so lahko nadzirale svojo plodnost. 

Posledično so se moški lahko umaknili iz področja kontracepcije, saj raba kondomov 

in prakticiranje prekinjenega spolnega odnosa nista bila več tako nujna (Edwards, 

1994). 

Namen raziskovanja je bil v teoretičnem delu prikazati kontracepcijo, njeno zgodovino, 

natančneje orisati moško kontracepcijo, spolno vzgojo in dejavnike vključenosti moških 

v odločitev o kontracepciji. V empiričnem delu pa je bil namen raziskati kakšno vlogo 

imajo moški pri odločitvi za kontracepcijo v partnerskem odnosu, njihovo zadovoljstvo 

s to vlogo, katere moške oblike kontracepcije poznajo, kako se s partnerkami 

pogovarjajo o spolnosti in kakšna je bila njihova vloga pri kontracepciji v preteklosti. 

3.1.2 Cilji 

1. Ugotoviti, kako moški vidijo svojo vlogo pri izbiri kontracepcije v partnerskem 

odnosu. 

2. Raziskati njihovo zadovoljstvo z njihovo vlogo pri izbiri kontracepcije v partnerskem 

odnosu.  

3. Raziskati, katere moške oblike kontracepcije poznajo, kakšno je njihovo 

zadovoljstvo z njimi in koliko so naklonjeni uporabi le-teh.  

4. Raziskati, kako se s partnerkami pogovarjajo o spolnosti. 

5. Ugotoviti, kakšne oblike kontracepcije so uporabljali v preteklosti in kakšna je bila 

takrat njihova vloga pri rabi kontracepcije. 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja  

1. Kako moški vidijo svojo vlogo pri izbiri kontracepcije v partnerskem odnosu? 

2. Kakšno je zadovoljstvo moških z njihovo vlogo pri izbiri kontracepcije v partnerskem 

odnosu? 

3. Katere moške oblike kontracepcije moški poznajo, kakšno je njihovo zadovoljstvo z 

njimi in koliko so naklonjeni uporabi le-teh? 

4. Na kakšen način se moški pogovarjajo o spolnosti s partnerkami? 
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5. Katere oblike kontracepcije so ti moški uporabljali v preteklosti in kakšna je bila takrat 

njihova vloga pri rabi kontracepcije? 

3.1.4 Raziskovalna metodologija 

Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih deset moških, ki so ustrezali naslednjim kriterijem: 

heteroseksualni moški, ki je star med 20 in 30 let, je v monogamnem partnerskem 

odnosu z žensko najmanj eno leto in da par v času raziskave uporablja kontracepcijo. 

Pomembno mi je bilo, da je moški v času intervjuja uporabljal kontracepcijo, saj menim, 

da je bilo bolje z njimi govoriti o trenutni ureditvi kontracepcije v partnerskem odnosu.  

Starost najmlajšega intervjuvanca je bila 21 let, najstarejšega pa 29 let. 

Osebe za sodelovanje v raziskavi sem iskala po principu snežne kepe. Polovico 

intervjuvancev poznam, drugo polovico pa poznam le bežno. Ne glede na to se mi zdi, 

da so intervjuji potekali dobro, kljub temu, da je bila tematika povezana z intimo 

intervjuvancev. 

Namen pogovorov je bil dobiti vpogled v to, kako ti moški vidijo svojo vlogo pri izbiri 

kontracepcije v partnerskem odnosu, kakšno je njihovo zadovoljstvo s to vlogo v 

partnerskem odnosu, katere moške oblike kontracepcije poznajo, kakšno je njihovo 

zadovoljstvo z metodami in koliko so naklonjeni uporabi le-teh. Zanimalo me je tudi na 

kakšen način se moški pogovarjajo o spolnosti s partnerkami, katere oblike 

kontracepcije so ti moški uporabljali v preteklosti in kakšna je bila takrat njihova vloga 

pri rabi kontracepcije. 

Vsem desetim moškim sem zaradi varnosti osebnih podatkov spremenila ime. 

Predstavitev intervjuvancev: 

Karel je star 24 let, s svojo partnerico je v partnerskem odnosu 4 leta in pol. Nima otrok 

in je študent. Pri prvem spolnem odnosu je uporabil kondom, nato pa sta uporabljala 

tudi kontracepcijske tabletke, prekinjen spolni odnos, jutranjo tabletko in naravno 

načrtovanje družine za preprečevanje zanositve. S partnerko preprečujeta zanositev 

že odkar se poznata. V času raziskave uporabljata prekinjen spolni odnos in naravno 

načrtovanje družine. Svojo vlogo prepoznava pri metodi prekinjenega spolnega 

odnosa in je z njo zadovoljen.  

Kristjan je star 27 let, s svojo ženo sta v partnerskem odnosu 13 let, poročena sta 3 

leta. Imata dva otroka, stara 3 in 1 leto in pol. Pri prvem spolnem odnosu je za 

kontracepcijo uporabil kondom, nato pa sta uporabljala še prekinjen spolni odnos in 

naravno načrtovanje družine. V času raziskave uporabljata naravno načrtovanje 

družine, v času plodnih dni pa abstinirata od spolnih odnosov, saj si trenutno ne želita 

zanositve. Svojo vlogo prepoznava pri naravnem načrtovanju družine, pri vrednotenju 

telesnih znakov, ki jih spremlja žena. Pravi, da mu trenutna vloga pri kontracepciji 

ustreza. 
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Simon je star 25 let, s svojo partnerico je v partnerskem odnosu 9 let. Nima otrok in je 

študent. Pri prvem spolnem odnosu je uporabil kondom, kasneje pa sta uporabljala 

tudi prekinjen spolni odnos. V času raziskave uporabljata prekinjen spolni odnos. Pri 

trenutno izbrani kontracepciji prepoznava sebe kot ključen del in je s to vlogo 

zadovoljen. Dodaja, da ga ta vloga ne moti. 

Tilen je star 24 let, v partnerskem odnosu je 4 leta. Je študent in nima otrok. Ko je 

prišlo do prvega spolnega odnosa, je uporabil kondom. Potem sta uporabljala tudi 

nožnični obroček, v času raziskave s partnerko uporabljata obe metodi hkrati: kondom 

in obroček. Svojo vlogo prepoznava pri rabi kondoma in pravi, da je odgovoren in 

poskrbi za svoj del, občasno pa tudi vpraša partnerko glede rabe nožničnega obročka. 

Benjamin je star 22 let, v partnerskem odnosu je 2 leti. Je študent in nima otrok. Pri 

prvem spolnem odnosu je uporabil kondom. Nato sta s partnerko uporabljala nožnični 

obroček. V času raziskave s partnerko uporabljata kondom, saj si trenutno ne želita 

otrok. Svojo vlogo predvsem prepoznava pri rabi kondoma. 

Patrik je star 23 let in je v partnerskem odnosu 4 leta. Nima otrok in je študent. Pri 

prvem spolnem odnosu je uporabil kondom, ki ga je priskrbela partnerka. Nato sta s 

partnerko uporabljala tudi maternični vložek. Tudi v času raziskave uporabljata to 

metodo. Svoje vloge pri kontracepciji ne prepoznava, saj pravi, da pri trenutni 

kontracepciji nima vloge. Doda, da je s tem zadovoljen. 

Oliver je star 21 let, s svojo partnerko je v partnerskem odnosu 5 let. Je študent in 

nima otrok. Pri prvem spolnem odnosu je uporabil kondom. Nato sta s partnerko 

uporabljala tudi nožnični obroček. Obroček sta uporabljala tudi v času raziskave. Svojo 

vlogo pri kontracepciji prepoznava in pravi, da partnerki pomaga pri rabi obročka in jo 

ob tem podpira. S svojo vlogo je zadovoljen. 

Filip je star 29 let, s svojo partnerko je v partnerskem odnosu 10 let, 1 leto pa sta 

poročena. Ima otroka, starega pol leta. Je zaposlen, poleg tega pa tudi študira. Pri 

prvem spolnem odnosu je uporabil kondom. Potem pa sta s partnerko uporabljala 

kontracepcijske tabletke, prekinjen spolni odnos in jutranjo tabletko. V času raziskave 

uporabljata kontracepcijske tabletke. Svojo vlogo prepozna in pravi, da jo občasno 

spomni na tabletke, ampak da v splošnem za to poskrbi partnerka.  

Jakob je star 23 let, v partnerskem odnosu je 1 leto in 3 mesece. Je študent in nima 

otrok. Pri prvem spolnem odnosu je uporabil kondom, nato pa je uporabljal prekinjen 

spolni odnos in koledarsko metodo. Uporabila sta tudi jutranjo tabletko. V času 

raziskave s partnerko uporabljata vse tri metode: kondom, prekinjen spolni odnos in 

koledarsko metodo. Svojo vlogo prepozna pri vseh treh metodah. Meni, da je 

kontracepcija stvar obeh, obenem pa si želi, da se mu s kontracepcijo ne bi bilo treba 

ukvarjati. 

Aljaž je star 27 let, v partnerskem odnosu je 3 leta. Je zaposlen in nima otrok. Pri 

prvem spolnem odnosu ni uporabil nobene metode kontracepcije. Potem sta s 

partnerko uporabljala kondom, prekinjen spolni odnos in abstinenco. V času raziskave 
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uporabljata abstinenco, saj želita s spolnimi odnosi počakati do poroke. Svojo vlogo 

prepozna in je z njo zelo zadovoljen.  

Potek zbiranja podatkov   

Magistrsko delo temelji na kvalitativni raziskavi, kjer sem uporabila delno strukturirani 

intervju. S tem sem želela intervjuvancem dati prostor, da povedo tisto, kar se jim zdi 

pomembno.  

Intervju s Karlom sem opravila pri njem doma (1. 5. 2021), ta pa je trajal 35 minut. Med 

pogovorom ni bilo nobenih prekinitev. Ko sem ga vprašala, če bi želel sodelovati v 

raziskavi, se je z veseljem odzval.  

S Kristjanom sem intervju opravila preko programa Zoom (10. 6. 2021), trajal je 1 uro 

in 13 minut. Med intervjujem sva bila prekinjena, ko sta se prebudila njegova otroka. 

Kljub temu je pogovor potem potekal tekoče. 

S Simonom sem intervju opravila pri njem doma (10. 6. 2021), trajal je 51 minut. Med 

intervjujem je prišlo do prekinitve zaradi iskanja hišnega ljubljenčka. Po prekinitvi sva 

se ustavila, nato pa sem ga po nekaj minutah ponovno povabila k temi najinega 

pogovora. 

S Tilnom sva se za intervju dobila v gostinskem lokalu pri trgovskem centru (22. 6. 

2021). Celoten intervju je trajal 1 uro in 29 minut. Moteča dejavnika so bili drugi ljudje 

v lokalu in glasba. Kljub temu se mi zdi, da je intervju dobro potekal, in da je bil moj 

sogovornik za pogovor o temi zelo odprt. 

Z Benjaminom sem intervju opravila preko Zooma (27. 6. 2021), trajal je 57 minut. Med 

pogovorom ni bilo nobenih prekinitev. 

S Patrikom sem intervju opravila v gostinskem lokalu (1. 7. 2021), trajal je 43 minut. 

Med pogovorom je prišlo do prekinitve le takrat, ko se je pri nama ustavil natakar. 

Intervju z Oliverjem sem opravila pri njem doma (6. 7. 2021), trajal je 1 uro in 7 minut. 

V zadnjih minutah intervjuja je prišlo do prekinitve, saj so se domov vrnili njegovi 

domači. Ko so naju pustili sama, sva se dotaknila še dveh vprašanj, nato pa končala 

pogovor. 

Intervju s Filipom sem opravila pri njem doma (8. 7. 2021), trajal je 42 minut. Med 

pogovorom ni prihajalo do prekinitev. 

Z Jakobom sem se pogovarjala ob obali (11. 7. 2021), pogovor je trajal 1 uro in 12 

minut. Med pogovorom ni prihajalo do prekinitev, moteči dejavnik so bili mimoidoči 

sprehajalci. 

Zadnji intervju sem opravila z Aljažem. Pogovor je potekal v bližnjem mestu (21. 7. 

2021), trajal je 42 minut. Med pogovorom ni prišlo do prekinitev. 

Vse opravljene intervjuje sem z dovoljenjem intervjuvancev lahko posnela. 
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Obdelava podatkov 

Vse intervjuje sem ob poslušanju glasovnih posnetkov dobesedno pretipkala. Potem 

sem posnetke izbrisala.  

Intervjuje sem večkrat prebrala in si podčrtovala izjave, ki so se mi zdele pomembne 

za mojo raziskavo. Ko sem prepoznala povezave med intervjuvanci in katere teme so 

pomembne, sem začela formirati kode prvega reda. Nato sem iskala povezave med 

kodami prvega reda in na podlagi povezav formirala še kode drugega reda. Na koncu 

sem definirala kategorije. 

Te kategorije so:  

• Informiranost, 

• Izkušnje, 

• Partnerski odnos, 

• Delitev vlog. 

Informiranost: V to kategorijo sem umestila teme, ki se povezujejo z informiranostjo 

moških o spolnosti in kontracepciji. V kategorijo je vključena tema moških vrst 

kontracepcije, njihovo znanje o metodah in stališče. Kategorijo zajemata naslednji kodi 

drugega reda: Poznavanje kontracepcije in Moška kontracepcija. 

Izkušnje: Ta kategorija zajema teme, ki se povezujejo z izkušnjami moških pri 

spolnosti in rabi kontracepcije. Vključuje njihove izkušnje pri prvem spolnem odnosu, 

kakšno je bilo dogovarjanje za spolni odnos in rabo kontracepcije. Zajema pa tudi 

nadaljnje izkušnje s kontracepcijo, katere metode so uporabljali, kako so bili z 

metodami zadovoljni/nezadovoljni in finančni vidik kontracepcije. Kategorijo zajemajo 

naslednje kode drugega reda: Prvi spolni odnos, Izkušnje s kontracepcijo in 

Financiranje kontracepcije. 

Partnerski odnos: Kategorija zajema teme, ki se navezujejo na pomen partnerskega 

odnosa pri rabi kontracepcije. Tukaj so vključene teme o odgovornosti za 

kontracepcijo, o razporeditvi te odgovornosti med partnerjema, prenosu odgovornosti, 

pogovoru o spolnosti, počutju med pogovorom in vplivu metode na pogovor. Kategorijo 

zajemata naslednji kodi drugega reda: Odgovornost in kontracepcija in Pogovor o 

spolnosti. 

Delitev vlog: V tej kategoriji sem zajela teme, povezane z vlogo moškega partnerja in 

ženske partnerice v kontekstu dogovora glede kontracepcije. Kakšno vlogo imajo 

moški pri rabi kontracepcije, kako se njihova vloga odseva v partnerskem odnosu, 

kakšno je njihovo zadovoljstvo s to vlogo. Kakšno vlogo imajo ženske, kako vplivajo 

na rabo kontracepcije v partnerskem odnosu. Vključen pa je tudi družbeni pogled na 

moške v kontekstu kontracepcije. Kategorijo zajemajo naslednje kode drugega reda: 

Vloga moškega, Vloga ženske in Družbeni pogled na moške. 

Vse kode prvega in drugega reda, vključno s kategorijami, prikažem v prilogi na koncu 

magistrskega dela. 
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S pomočjo izoblikovanih kategorij in kod sem v povezavi s teorijo zapisala naslednjo 

analizo. 
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3.2 Analiza in interpretacija 

3.2.1 Vloga pri izbiri kontracepcije v partnerskem odnosu 

Prvo raziskovalno vprašanje: Kako moški vidijo svojo vlogo pri izbiri kontracepcije v 

partnerskem odnosu? 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Delitev vlog. 

Vsem intervjuvancem so bila naslovljena vprašanja o njihovi vlogi pri kontracepciji v 

partnerskem odnosu. V času raziskave so različni intervjuvanci uporabljali različne 

oblike kontracepcije.  

Tisti, ki uporabljajo prekinjen spolni odnos, so opisali njihovo vlogo pri PSO. Karel 

izpostavi pomembnost strinjanja obeh partnerjev za uporabo takšne metode (»Se 

morata pa itak oba strinjat.«), prepoznava svojo vlogo kot pomembno in doda, da 

izvedljivost te metode brez njega ni mogoča (»To [prekinjen spolni odnos] ženska ne 

more sama. V bistvu, ane.«). Tudi Simon izpostavi, da je moški partner tisti, ki ima 

kontrolo pri uporabi metode (»Moški nadzira, ja.«) in meni, da ima v primerjavi z žensko 

partnerico tukaj večjo vlogo (»Pač, jaz sem ključen […].«; »Ja, pač večjo vlogo imam, 

pač bolj moraš biti sam previden, pa čutit, ko bo izliv.«).  

Kar sta intervjuvanca povedala, se ujema z literaturo, saj je tudi tam omenjeno, da je 

pri prekinjenem spolnem odnosu ključno, da si partnerja zaupata ter da ima moški 

samokontrolo (Pull-out method, b.d.).  

Karel in Kristjan uporabljata naravno načrtovanje družine, zato sta govorila o svoji 

vlogi pri NND. Njuna izkušnja je različna. Karel v začetku tukaj ne prepoznava velike 

vloge (»Tam pa nimam neke velike vloge, razen supporta. Edin na podlagi tega se pol 

js odločim, a je treba naredit umik al ne.«), kasneje pa omeni podajanje termometra 

partnerici (»Ko je še merila s termometrom, sem ji kdaj dal termometer zjutraj, ko je 

zvonila budilka.«). Kristjan pa svojo vlogo prepozna pri ovrednotenju preglednice 

(»Žena je morda bolj v to spremljanje in redno zapisovanje, jaz pa sem bolj pri 

ovrednotenju. Te temperaturne stvari njej delajo malo bolj težave. Kako to določit… 

Tako da jaz potem to pregledam in določim, no. Na tak način.«).  

Obe vlogi, ki jih izpostavljata, omeni tudi Pokorny (4. 4. 2015). Prikaže, da se moški 

lahko pri naravnem načrtovanju družine udejstvujejo pri spraševanju, če je dan ploden 

ali neploden, na podlagi odgovora pa prilagodijo svoje spolno vedenje. Eden od 

vidikov, ki je tudi prepoznan, je podajanje termometra zjutraj ob budilki. Obenem pa je 

izpostavljena tudi vloga vodenja preglednice, kot jo predstavi Kristjan. V njegovem 

primeru gre za ovrednotenje telesnih znakov, natančneje temperaturnega grafa. 

Jakob s partnerko uporablja več metod, ena od njih je tudi koledarska metoda, zato 

govori o vlogi pri koledarski metodi. Navaja, da skupaj s partnerko sodeluje pri 

preverjanju koledarčka (»Sploh k se pogovarjava, se pogovarjava kaj pa če, pa mal 

koledarček gledava.«; »[…] da pač na začetku pomislš na to, je že ta dan, ko bi 

mogoče lohka [imela spolne odnose], predlagaš to, al ona predlaga, to je čist odvisn. 

Pol rečem vseen, dej a pogledava na ta koledarček.«). 
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Koledarska metoda se tudi lahko uvršča k naravnem načrtovanju družine. Tukaj lahko 

narišem vzporednico s Karlom, ki tudi prilagodi svoje spolno vedenje glede na 

informacije preglednice. Pri Jakobu gre za spremljanje cikla preko aplikacije, ki 

preračunava plodne dni, vendar je princip zelo podoben.  

Tisti, ki so v času raziskave uporabljali kondome, govorijo o vlogi pri kondomu. Tilen 

pravi: »Moja vloga je na podlagi dogovora. Obojestranskega. Biti odgovoren poskrbet 

za svoj del […] če sva se zmenila, je nekako moj del, da to priskrbim.« Jakob govori o 

pomenu previdne rabe kondoma (»Da merkaš, da je ta kondom vsakič kul gor dan, da 

ga primeš na koncu, da res ne pride kej ven. Da merkaš, da ni nek čuden filing, pa da 

se zamenja kondom. Na ta način, da sam veš, kdaj je kul, kdaj je pa mal čudn. Da 

takrat, k je čudn, da se preveri.«), potem pa nadaljuje, da ima tukaj vlogo tudi partnerica 

(»Tut ona, oba preverjava.«), zaključi pa s tem, da on bolje čuti kondom (»Ja, je pa tut 

na meni, pa bolj vem.«). 

Kot navaja literatura, je nepravilna uporaba kondoma lahko razlog za zmanjšano 

zanesljivost (Kondom, b.d.). Zato se mi zdi popolnoma razumljivo, zakaj je previdnost 

pri uporabi kondoma bila omenjena pri vlogi. Če par uporablja kondom z namenom 

kontracepcije, je ključno zanesljivost povečati z pravilno rabo.  

Pri nekaterih je bila izpostavljena tudi vloga pri obročku. Tilen preverja stanje pri 

partnerici (»Pa mogoče tut no, pa da tut to mogoče, vloga je vseen no, da vsake tolk 

časa ne vem, mogoče vprašam za te obročke pa to, ane. Če je to še kul, ane. To, ane. 

Mogoče, da veva, da sva si še vseen na istem, ane.«; »Tut tko, a ji to še vedno 

ustreza… […] A te kej moti, a ti je uredu…«). Oliver omenja opominjanje partnerice kot 

svojo vlogo (»Ja, js takrt, k ima obroček noter, za dat ven, za dat noter, jo kdaj tudi 

spomnim, al pa kakorkol. Če sva skupi, al pa če kam greva, jo spomnim, da s sabo 

vzame. Pač sva tko zmenjena, ampak js se kdaj tut spomnim […]«).  

Filip s partnerko trenutno uporablja kontracepcijske tablete kot obliko kontracepcije in 

govori o svoji vlogi pri KT, ob tem pa izpostavi pomen partnerice pri uporabi KT (»Sej 

sem se spomnil vsake toliko časa, sam pač… Je bla samo ona.«; »Ja, še zmeri se 

včasih spomnim, sam ona poskrbi za to. Pač je že uno default da vzame.«). Njegova 

vloga je morda bolj vidna na začetku rabe, oziroma pred začetkom uporabe tablet, saj 

sta s partnerko skupaj brala navodila (»Pol ko sva šla prvič po tabletke sva skupi brala 

navodila.«). 

Patrik s partnerko uporablja maternični vložek in govori o vlogi pri materničnem 

vložku. Na vprašanje »Kako bi ti opisal svojo vlogo pri kontracepciji?« odgovarja: 

»Nimam je.« Doda, da ima tukaj vlogo njegova partnerka (»Ona jo ima [vlogo], tko da 

I don't know.«). 

V teoretičnem delu nisem zajela vlog moških, ko pride do rabe ženskih oblik 

kontracepcije, torej oblik, kjer se s predmeti ali preparati vpliva na plodnost ženske in 

kjer je ključna participacija ženske pri uporabi. Se mi pa na podlagi tega, kar sta Tilen 

in Oliver povedala o njuni vlogi (obroček), zdi zanimivo, da se vključujeta tako, da pri 

partnerici preverjata, kako je z uporabo obročka. Filip tudi pravi, da partnerka poskrbi 
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za jemanje tabletk, vendar je svojo vlogo izpostavil na začetku, pred začetkom same 

uporabe. Patrikova vloga se mi zdi zanimiva, saj pravi, da je nima. Maternični vložek 

je pripomoček, ki se ga vstavi v maternico ženske in s tem je morda res težko najti 

način, kako se vključiti v rabo kontracepcije, saj je delovanje materničnega vložka po 

vstavitvi neodvisno od obeh partnerjev. Zdi se mi, da je moškim partnerjem v primeru 

rabe ženske oblike kontracepcije težje najti prostor, kjer so lahko v svoji vlogi aktivni.  

Aljaž s svojo partnerico prakticira abstinenco, zato govori o vlogi pri abstinenci. 

Izpostavi, da se kdaj zgodi, da se takrat, ko gresta skupaj spat, komaj premagata. 

Takrat pa se pogovorita o svoji odločitvi (»Pač največkrat je to, da si rečeva, pač za to 

sva se odločila in pač gre, se sprosti [napetost].«). 

Abstinence nisem posebej opisovala v teoretičnem delu, ampak se mi zdi vidik 

pogovora kot pomoč pri prakticiranju abstinence zanimivo. Ker v tem primeru ni na 

voljo spolni odnos, kot razrešitev napetosti, partnerja to rešujeta drugače, s 

pogovorom.  

Pomemben vidik se mi je zdel tudi njihov pogled na vlogo v prihodnosti. Karel ne ve, 

kakšna bo njegova vloga v prihodnosti, predvideva, da enaka kot sedaj (» - Kako pa 

misliš, da bo v prihodnosti? - Ne vem, isto.«). Podobno pravi tudi Patrik (»Ne vem, 

pomoje, da ne [bo spremembe pri vlogi].«). Benjamin, Oliver in Tilen menijo, da bo 

njihovo vlogo v prihodnosti spremenila menjava metode kontracepcije. Benjamin pravi: 

»[…] morda samo, če se bo metoda najina kakšna spremenila. Pomoje bova skozi kot 

nek skupek ane, se bova odločala kako in kej. […] Bova pol pač videla kak bo.« Kristjan 

pa izrazi skrb pri spremljanju menstrualnega cikla v času po porodu in v času 

približevanja menopavzi (»Ja recimo, skrbi me recimo poporodno obdobje, vem da je 

takrat težje spremljat. To mogoče, ali pa ta obdobja recimo, ko so starejše, nad 35, ko 

se bliža 40im, ko se ženska bliža menopavzi.«). 

Oliver je izpostavil tudi svojo podporo pri odločitvi partnerice za kontracepcijo. 

Govoril je o tem, da partnerica razmišlja o drugi obliki kontracepcije, sama meni, da je 

tista boljša zanjo, pri tem pa jo on želi podpreti (»Ampak če ona misle, da je to boljš za 

njo, da jo pač podpiram, ane, pa da sem za. Pa da ona se je sama odločila, da bova 

pristala na tem najverjetneje.«).  

V tem primeru trenutno uporabljata nožnični obroček, za katerega ženska lahko 

poskrbi sama (pregled pri ginekologu, recept, obisk lekarne in uporaba). Morda kljub 

njegovi vlogi pri rabi obročka odgovornost pretežno prevzema partnerica in išče tudi 

druge možnosti za kontracepcijo. 

Kristjan je govoril o raziskovanju metod kontracepcije. V odnosu z njegovo ženo se 

zdi, da je bil on pobudnik za to, da začneta prakticirati drugo obliko kontracepcije 

(»Zato sem jaz potem to začel raziskovati. Prvi vtis se mi je zdel, da je to zelo zahtevno. 

In ne tako zanesljivo in to je bil prvi vtis. Tako, da sem prvo iskal neke alternativne 

načine, da bi si pomagal z neko tehnologijo, da ne bi toliko obremenil žene s tem, s 

tem sledenjem. Sploh meni se je zdela ta sluz znanstvena fantastika. Kako se bova 

midva to naučila in kako bova to midva spremljala, tako da sem kar hitro začel iskati, 
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če je morda tehnologija kej napredovala, da obstaja kakšen drugačen način, da bi na 

naraven način spremljala.«). Tukaj je torej on prevzel ta del raziskovanja različnih 

metod.  

Večina intervjuvancev je svojo vlogo opisovala tudi preko skrbi za partnerko v 

kontekstu stranskih učinkov metod kontracepcije (tukaj so predvsem izstopale 

hormonske oblike kontracepcije). Kristjan to izpostavi pri razmišljanju o uporabi 

kontracepcijskih tablet (»[…] ampak se mi je zdelo to s hormoni … Da se ne bi igral, 

strah sem imel, ne bi bil tako, da bi to ženi dal, da to uporablja. Sploh za njeno zdravje, 

v tem smislu.«), pridruži se tudi Filip (»[…] sem se spraševal, če bo to ona res jedla, 

ker ane, loh je rak, loh je tromboza. Pa tut ane, a se ona dobr počut, vsakič, če je ona 

kej ven padla, sm razmišlju, če je to loh od tablet.«). Tilen izpostavi podobne skrbi pri 

rabi obročka in njegove potencialne stranke učinke (»Mislm, da ne. Mogoče edin mal 

skrbi, čeprav do zdej ni obroček tok … Vidno vplival … Pol tut najbrž ne bo več, ane. 

In bo loh mogoče ... Bi me skrbel to, da bi se ne vem, da bi bila nihanja razpoloženja 

morda bolj opazna. Al pa bog ne daj kakšna depresija, slaba volja, popolnoma uno 

nobene želje po odnosu pa to, ane. Edino to. Kot posledica tega, ane. Ne zdej tko v 

odnosu, ampak posledica obročka recimo. Je pa fajn, ker če veš, da je to zarad tega, 

to lahko odstraniš, tko da. Zmaga, pač.«). Tudi Oliver izraža skrb pri vplivu 

kontracepcije na partnerko (»Zdej mal me skrbi, da bi vplival na punco, ta zadeva. 

Ampak ona je zaenkrat rekla, da vse štima, pa da je vse vredu.«).  

Intervjuvanci govorijo o stranskih učinkih metod kontracepcije in skrbi, kako bi le ta 

lahko vplivala na partnerko, njeno zdravje in počutje. Na podlagi njihovih izjav sklepam, 

da jim za dobrobit partnerk ni vseeno, ampak zanimivo se mi zdi, da je večina 

intervjuvancev podpirala uporabo teh metod kljub njihovim skrbem. Zdi se mi, da bi se 

nekateri tudi odločili za uporabo kakšne od moških metod kontracepcije, vendar je 

zanesljivost moških metod v splošnem manjša, kot celoten nabor metod, namenjenih 

ženskam. Če je interes za čim višjo zanesljivost kontracepcije, potem morda raje 

uporabljajo in podpirajo partnerko pri uporabi metode, ki je visoko zanesljiva, ampak 

lahko prinaša tudi stranske učinke.  

Pri vprašanju kontracepcije je s svojim vidikom izstopal Jakob, ki je omenil željo po 

tem, da se s kontracepcijo ne bi bilo treba ukvarjati (»- A si s to vlogo, ki jo imaš 

trenutno zadovoljen, al bi kej spremenil pri tem? - Ja idealno se mi ne bi blo treba s 

tem ukvarjat. Po pravici povedano.«).  

Za ljudi, ki so spolno aktivni in si želijo preprečiti zanositev, je kljub razvoju tehnologije 

na področju kontracepcije, potreben razmislek o tem, kakšno kontracepcijo uporabiti. 

Na podlagi Jakobove izjave se mi zdi možno, da je za nekatere ljudi lahko ukvarjanje 

s kontracepcijo veliko breme. Tukaj mi spet pride na misel pomen razvoja novih metod, 

novih možnosti, ki bodo omogočale ljudem, da se odločijo za takšno obliko 

kontracepcije, ki jim bo najbolj ustrezala. V Jakobovem primeru morda neka 

dolgotrajna vrsta kontracepcije.  
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Za razumevanje vlog moških se mi zdi pomembno izpostaviti tudi, kako intervjuvanci 

vidijo svoje partnerice v njihovi vlogi pri kontracepciji. Tukaj so torej izjave 

intervjuvancev v zvezi z vlogo žensk.  

Karel direktno govori o vlogi ženske partnerice. Omenja vlogo partnerice, saj mu ta 

pove, ali je dan ploden ali neploden (»Zadovoljen sem s tem, da mi pač pove to, kar je 

važno. Mene bl kot ne ona informira o tem, a je dan ploden al neploden.«).  

Tu sem dobila asociacijo na odvisnost moških od žensk v kontekstu kontracepcije. Ta 

primer se ne navezuje direktno na to, kar pravita Dorman in Bishai (2012) 

(dogovarjanje s žensko partnerko), saj gre tam predvsem za hormonske oblike 

kontracepcije, ampak lahko ta vidik prenesemo tudi na naravno načrtovanje družine 

(ki ga uporabljata Karel in partnerka). V tem primeru je za spremljanje menstrualnega 

cikla potrebna ženska, ki bo spremljala svoje telesne znake plodnosti, vrednotenje pa 

lahko opravi ženska ali moški. V vsakem primeru se mora moški partner zanašati na 

to, da bo ženska opravila nek del za pravilno rabo kontracepcije.  

Kristjan govori o razpoložljivosti ženske. O tem govori v kontekstu pozicij moških in 

žensk v družbi in razvoju hormonske kontracepcije (»Večji pomen, to sem nekje prebral 

ali videl, se pravi, da je ženska ves čas razpoložljiva za spolni odnos. Že samo začetki 

te kontracepcije so bili v tej smeri. Da bi moški … Že tam v samem začetku so moške 

dali na prvo mesto, se pravi, da ženska bo to jemala in bo razpoložljiva ves čas, ne bo 

plodna no in moški se ne bojo rabili s tem ukvarjati.«). Nadaljuje o odtujenosti žensk 

od lastnih teles (»Res ima to en velik vpliv na telo in življenje ženske, čeprav se s tem 

ženske niti ne ukvarjajo. Raje samo vstavijo obroček noter in so npr. rešene za 5 let, 

oziroma za toliko časa, kolikor imajo noter. Na tak način. Potem na drugi strani pa 

moškemu ni treba nič. Moški se praktično sploh ne briga, kaj se s tem dogaja, na ta 

način.«).  

Njegovo razmišljanje se povezuje z mislimi Campo-Engelstein (2012a), saj pravi, da v 

primeru, da so ženske bolj spolno dostopne (ženska je kadarkoli na voljo za spolnost), 

to ohranja moške v boljšem položaju. To lahko razumem, kot da uporaba metod, kjer 

je ženska spolno ves čas dostopna, lahko dodatno utrjuje razporeditev odgovornosti 

za kontracepcijo v partnerskem odnosu. Torej, če se uporablja metoda, kjer se status 

ženske plodnosti spremeni z jemanjem ali uporabo kontracepcijskega preparata, to 

morda pripomore k temu, da ženske ostanejo v svoji vlogi prevzemanja večje 

odgovornosti za kontracepcijo.  

Nekateri intervjuvanci govorijo o interesu žensk, da preprečijo zanositev. Simon 

meni, da je bilo tudi v preteklosti več odgovornosti za kontracepcijo na ženskah (»Tut 

včasih je bilo več na ženskah … Mislm, da so gledale na to, da bodo preprečle otroke, 

da niso tok deci gledal.«), Tilen pa to opazi pri svoji partnerici (»Mogoče ona celo mal 

bolj boječa glede potencialne zanositve zdej, kot js. Zato ma ona obroček, js mam pa 

tut kondom. Se pravi, ultra safe, ane.«). Patrik v kontekstu pogovora o vazektomiji in 

sterilizaciji pove, da se mu zdijo ženske bolj odgovorne in da se zaradi tega pogosteje 

odločajo za sterilizacijo, kot moški za vazektomijo (»Da so po naravi bolj odgovorne.«).  
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Torej, nekaterim se zdi, da je ženskam v večjem interesu to, da preprečijo zanositev, 

da je bilo to tako tudi v preteklosti in da so po naravi bolj odgovorne. S to temo se 

povezuje tudi koda mnenje; ženske se s kontracepcijo zavarujejo. To temo načne 

tudi Filip, ki meni, da je razlog za uporabo kontracepcije varnost (»Ker morda že sam 

zarad varnosti ženske to rajš naredijo.«). S tem se povezuje tudi vidik, da ženska nosi 

posledice, ki ga ponovno izpostavi Filip ( »Tok hujše posledice so za ženske, kot pa 

za tipe, pr tem [nosečnosti].«; »Če si pa ženska, pa če si odgovorna, pa v vsakem 

primeru nosiš posledice.«).  

Ta vidik se mi zdi pomemben, saj se povezuje s kontracepcijsko revolucijo, obenem 

pa tudi s pogledom Margaret Sanger. Videla je, kakšne so posledice za ženske po 

neuspelih splavih in rojstvih otrok (Henigman, 14. 4. 2015). Tukaj se mi zdi pomembno 

izpostaviti to, da je sodobna kontracepcija pomembna za ženske, saj lahko same 

učinkovito preprečujejo zanositev. V primeru, da pride do zanositve, je ženska tista, pri 

kateri pride do bolj občutnih sprememb, saj pride do sprememb v telesu, čustvovanju, 

ob tem pa za žensko nastopi nova vloga, vloga matere. Tudi moški se soočajo s 

spremembami, vendar menim, da se novi vlogi, vlogi očeta, lažje izognejo kot ženske. 

V pogovorih je bilo možno zaznati tudi vidike, ki jih moški zaznajo v družbi in jim dajejo 

informacije, kakšni so moški, kakšna so njihova vedenja v okviru kontracepcije.  

Izpostavljen je bil odhod moških, o katerem je spregovoril Simon (»[…] je velik moških 

neodgovornih pa loh skliznejo. Pustijo žensko nosečo pa rečejo, jebat ga. Pa grejo.«).  

Pojavi se tudi vidik, da je moškim lažje, ki ga izpostavi Tilen (»Ampak ne vem, sej se 

mi zdi, da je od nekdaj bilo tko narejeno, da se ene stvari nam [moškim] malo olajšane, 

mogoče.«).  

Izpostavljen je bil tudi vidik, da moški nimajo takšne izkušnje, kot ženske. O tem, da 

moški nimajo izkušnje poroda, sta govorila Tilen ( »[…] nam [moškim] roditi ni 

treba.«) in Oliver ( »Js mislim, da moški ne vemo, kako je hudo rodit. Pa moški rečemo, 

sej morda bo pa kdaj še kakšen. Ženske pa pomoje vidijo, da je to kar konkretno. Vsaj 

pač izgleda brutalno. Pač izgleda zelo naporno za telo tut tko, pač, in si bolj 

predstavljam žensko, ki bi rekla, da noče več otrok in da jih ima dovolj.«).  

Oliver pravi, da moški tudi nimajo izkušnje nosečnosti (»Pač za moškega ni neka 

taka … Ne rabi devet mesecev otroka nosit pa pol v trebuhu, da bi.«). To izpostavi tudi 

Patrik (»Pa moški ne rabijo otroka nosit. I can't get pregnant, can I?«).  

Izpostavljen je bil tudi vidik, da moški ne nosijo odgovornosti. Jakob pravi, da moški 

ne nosijo odgovornost za nosečnost (»Moški načeloma, mislim, ne nosijo neke 

odgovornosti.«).  

Zgornje izjave se povezujejo z mislijo Campo-Engelstein (2013), ki izpostavi vidik, da 

moški niso predani preprečevanju zanositve. Intervjuvanci njenim mislim dodajajo 

pomemben vidik, to je fizična sprememba po zanositvi, torej nosečnost in porod. Ker 

moški nimajo te izkušnje, ker sami ne morejo zanositi, se zdi, da je kontracepcija v 

njihovem življenju nižje na prioritetni lestvici, kot pa pri ženskah. Odhod moških pa se 
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povezuje tudi z mislimi Campo-Engelstein (2012a), ki pravi, da sistem, kjer je 

odgovornost za kontracepcijo na ženskah, omogoča, da moški ne rabijo prevzemati 

odgovornost za nezaželeno nosečnost. 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Informiranost. 

Intervjuvanci so govorili o znanju o razvoju novih moških vrst kontracepcije. Karel 

(»Ne, ne vem [katere metode so na voljo].«) in Kristjan (»Ne, nisem [zaznal novih 

metod v razvoju].«) ne poznata moških metod kontracepcije v razvoju. Simon (»Slišal 

sem govora o nekih tabletah, tut za moškega. Ne vem, a je to dejansko res al ni, ampak 

… A so sam govorice ... Ampak to.«), Tilen (»Ja, sem pa enkrt slišal tut za moške za 

neke tablete da so, sam nisem čist ziher. Ane, tut kaj to je, ampak deluje pomoje, si 

predstavljam na isti princip, kot pri ženski.«), Benjamin (» […] se mi zdi, da se ene 

tabletke še razvijajo.«), Filip (»Ja, js vem, da se nekaj govori o nekih tabletah za dece, 

sam ne vem, če je tisto že kje, al ni nič.«) in Jakob (»Pa govorili so nekaj o moških 

tabletkah.«) izpostavljajo moške kontracepcijske tablete. Benjamin izpostavi tudi razvoj 

gela kot kontracepcijo (»A ni nek gel še, da naj bi namazu, pa pol kao da spermijev ni 

… A da jih uniči al neki.«). Benjamin (»A se že neki patentira nekje v Švici sem vidu, 

da bi loh mel nek switch, ki lahko… Ta semenovod ugasne, ali prižge.«), Patrik (»Un 

switch, k ga daš loh na te cevke in potem pritisneš stikalo in prereže dovod. Sam to 

sem enkrt vidu nek, pa ne vem več kje je to zdej. To je blo par let nazaj. Verjetno ne 

obstaja še.«) in Jakob (»Slišal sem neki v tem smislu ta reverzibilna vazektomija, ne 

da ti oni prerežejo, ampak da ti preščipnejo, al neko tako foro.«) omenjajo stikalo, ki se 

razvija kot kontracepcija. 

Intervjuvanci so delno informirani o metodah, ki se razvijajo za moške. Nekateri te 

informacije zaznajo, izpostavljajo tabletke, gel in stikalo. Res pa je, da te metode še 

niso na voljo in potrjene za uporabo v slovenskem prostoru, zato nisem pričakovala, 

da bodo vsi intervjuvanci vedeli, kaj vse se razvija. Glede na to, da so vsi intervjuvanci 

uporabljali kontracepcijo in bili z njo razmeroma zadovoljni, se mi dozdeva, da pri njih 

niti ni izražene potrebe po tem, da bi iskali nove oblike kontracepcije. 

Odgovorili so tudi na vprašanja o preizkusu nove moške kontracepcije. Karel pravi, 

da bi bil mogoče pripravljen preizkusiti nove metode kontracepcije, ampak le, če bi bile 

nehormonske in preverjene (» - Ali bi ti to želel preizkusit? - Mogoče. - Mogoče? Povej 

mi več. - Ja tko, če bi bla ful preverjena, pa bi bla nehormonska. Če bi stvar delovala, 

bi jo mogoče probal. - Ja, bi bil pripravljen probat neki? Nekaj, kar je dlje časa na trgu? 

- Ja. - Če bi te povabil za klinično testiranje? - Ne, to ne bi šel.«). Kristjan ne bi želel 

preizkusiti (»Ne, jaz mislim, da ne.«). Simon pravi, da bi bil v preteklosti pripravljen 

preizkusiti, sedaj pa ne več (»Zdej ne več, ker sva na temu in nama to zelo ugaja. Prej 

pa bi. Pri mlajših letih, k so v bistvu … K je ona probavala it na hormonske tablete bi js 

tut bil pripravljen, pa it na to. Ker je vseen večji užitek. Sej bi obema bil užitek, sam tko. 

Itak si dec pa sam da … pač, dej mi, naredu bom kar češ, na to varijanto.«). Tilen si 

tudi ne bi želel preizkusiti novih oblik (»Mislm da ne, zarad tega ker tko no, ker sem s 

športne strani, vem tut te endokrinološke zadeve, o hormonih. In definitivno k neki 

vnašaš tazga, kar prihaja od zunaj, ne … Ne vem, nisem čist ziher, ane. Če bi kdo 
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reku, da nima stranskih učinkov, to tut ni, ker če nima učinka, potem tut veš, da to ni 

učinkovito. Res ne bi no.«). Benjamin pravi, da raje uporabi kondom, kot pa da bi 

preizkusil druge metode (»Glede na to, kar sem videl, kaj naredi ženski, ne bi. Rajš 

dam kondom gor, pa je to to.«). Patrik je odprt temu, da bi preizkusil, vendar ga 

odvračajo možni stranski učinki (»Mrbit bi probu ja, sam če bi bli neki učinki pa ne bi 

blo gud, bi pa nehu. […] Recimo če bi mi joški zrastl pa če bi se joku ful, al pa če bi se 

ful zredu. Al pa če bi ratu ful kosmat po hrbtu. To je tut signal.«), podobno pa pravi tudi 

Jakob (»Dokler ne bi mel nekih stranskih učinkov gadnih, bi to uporabljal pomoje, 

drugače pa ne.«). Oliver pravi, da takoj pomisli, da tega ne bi preizkusil, ampak 

izpostavi, da to uporabljajo tudi ženske (»Takoj pomislim, da ne bi tega. Ampak glede 

na to, pa da ženske to delajo bi bilo pa edino … Da če bi bila ta možnost, da bi tut jst. 

Če bi prišlo do tega, da recimo da bi hormonska kontracepcija punci škodovala… Pa 

bi jo pol js probal, kej v tem smislu.«). Filip je preizkušanju odprt, izpostavi, da to delajo 

tudi ženske in se sprašuje, zakaj tega ne bi mogli delati tudi moški (»Ja. […] Zdej ane, 

mislm ker če že ženska loh je, pa da se razpoloženje mal spremeni, zakaj pol ne bi 

mogel tut dec? Js sm itak un tko, un dec, k če če protectat svojga womena, bom js ta 

slabo jedu pa ta slabo vzel, da bo ona uredu.«). Aljaž si ne želi preizkusiti novih metod, 

saj tudi nima potrebe po tem (»Ne [bi bil pripravljen preizkusiti]. […] Ker ne vem, zakaj 

bi probaval, ker nimam potrebe po tem.«).  

Intervjuvanci se pri stališču o preizkusu nove moške kontracepcije razlikujejo. Nekateri 

so preizkušanju novih metod bolj odprti kot drugi, izpostavljen je tudi vidik, da če 

ženske uporabljajo npr. kontracepcijsko tabletko in imajo stranske učinke, zakaj tega 

ne bi počeli tudi moški? Glasier (2010) je v raziskavi ugotovila, da bi moško hormonsko 

kontracepcijo uporabljalo približno 25 % moških. V mojem vzorcu je bilo več moških 

naklonjenih preizkušanju kontracepcije, ampak so izpostavili, da bi v primeru, da bi se 

pojavili stranski učinki, kateri jim ne bi ustrezali, opustili uporabo takšne oblike 

kontracepcije.  

Pri Karlu se je pojavila potreba po novih oblikah kontracepcije. Pravi, da bi lahko 

bila na voljo še kakšna oblika kontracepcije (»Ja, loh bi bla še kakšna. Ja.«). Jakob pa 

izraža naklonjenost novih oblikam moške kontracepcije (» - Bi to podpiral tut to, 

da se neki naprej razvija tudi za moške. - Ja. Je zelo neuravnovešeno med spoloma.«).  

Pri dveh intervjuvancih se torej kaže želja po tem, da bi bilo na voljo več oblik 

kontracepcije, ki bi bile namenjene moškim. Jakob izpostavi tudi neuravnovešenost 

med številom metod kontracepcije med spoloma. V tem kontekstu lahko upoštevamo, 

da med ženskim in moškim telesom obstaja fiziološka razlika (Turk, 2015) in da je iz 

tega razloga lažje preprečiti sprostitev enega jajčeca, kot pa več milijonov spermijev. 

Torej tukaj lahko vidimo enega od razlogov, zakaj je za ženske na voljo več oblik 

kontracepcije, ampak po drugi strani pa lahko zaznamo še več morebitnih razlogov za 

to, da imajo moški na voljo manj oblik. Farmacevtska je v zadnjem desetletju opustila 

investicije v razvoj moške kontracepcije (Dorman in Bishai, 2012). Farmacevtska 

industrija tudi nima več velikega interesa za razvoj takšne kontracepcije (Campo-

Engelstein, 2011; The Lowdown, 2021). Za hitrejši razvoj moških oblik kontracepcije 
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naj bi manjkala pritisk družbe in financiranje s strani farmacevtske industrije (The 

Lowdown, 2021). Na drugi strani pa ne smemo pozabiti tudi na druge vplive. Ženske 

pravijo, da jim bolj ustreza to, da ostajajo same odgovorne za kontracepcijo (Fennell, 

2011). Kontracepcije ne želijo prepuščati moškim, saj bi jim lahko na ta način začeli 

omejevati reproduktivne pravice (Campo-Engelstein, 2013). 

Izbran je bil vzorec moških, ki so bili stari od 21 let in 29 let, zato nobeden od njih še 

ni mogel narediti vazektomije. Ker pa imajo po 35. letu odprto možnost, da sprejmejo 

odločitev za vazektomijo, me je zanimal njihov pogled na to možnost v prihodnosti. 

Karel pravi, da bi se najverjetneje zanjo odločil (» - A bi se zanjo [vazektomijo] odločil? 

- Najverjetneje ja.«). Kristjan izpostavi vidik vere kot razlog, da se ne bi odločil za 

vazektomijo (» - Ali vazektomiji nisi naklonjen? - Tudi ne. - Ok, mi lahko poveš zakaj 

ne bi vazektomije? - Ma, drugi del je recimo tudi to, da sem jaz tudi veren in sem v tem 

obdobju poglobil tudi vero. In sem se tudi v nekih najstniških letih malo oddaljil od vere. 

In no, sem pol se tudi s tem dosti ukvarjal, ker nisem vedel … Vedel sem, da je Cerkev 

proti kontracepciji, nisem pa vedel zakaj. In sem se pozanimal, v zadnjem obdobju o 

tem dosti tudi poglabljal in s tega vidika je tudi recimo ne bi … Mi ta … Se pravi, da bi 

operacijsko prekinil možnost, se pravi … Ker je ta odprtost za življenje, no. Bolj v tem 

smislu, no.«). Simon pravi, da bi se odločil za vazektomijo, saj je le-ta tudi že dolgo let 

uveljavljena ( »Pol pa vazektomija, pa to je to.«; »Dolgo let je uveljavljena, veliko jih je 

že šlo čez to. Pa ne vem no, zdi se mi mal boljš poseg, ko neki fizično naredijo, kot pa 

neke tablete, neki taki dodatki, k drugač deluje.«). Tilen vazektomiji ni naklonjen in se 

mu zdi to nepotrebno poseganje v telo (» - Ali se ti zdi, da to ni metoda, ki bi tebi 

ustrezala? - Ne, nikoli.  - Okej, mi lahko poveš več o tem? Zakaj tako misliš? - Se mi 

zdi, da je to tko, neko, za moje pojme nepotrebno poseganje v človeško telo. Pač neki 

prekine, kar imamo, za kar smo narejeni. In se mi zdi, da se s tistimi prejšnjimi 

metodami, ki jih lahko uporabljamo, da tut po 35. letu se jih lahko uporablja.«). 

Benjamin bi se morda odločil za vazektomijo v prihodnosti, ampak bi pred tem raje 

zadevo še bolj raziskal (»Pač, ja mogoče, no. Isto kot prej, bi moral to temo poglobit 

pa malo bolj predelat tko v čem je point. Pa kakšni so loh stranski učinki pa vse to.«). 

Patrik je naklonjen vazektomiji, obenem pa pravi, da bi lahko to on naredil, da partnerki 

ne bi bilo treba jemati tabletk ali uporabljati drugih metod hormonske kontracepcije 

(»Pač, to da ona ne rab jest hormonskih tablet al pa hormonske kontracepcije 

uporabljat.«). Oliver ne vidi potrebe po tem, da bi se trenutno odločil za vazektomijo, 

vendar temu odpira možnost, saj pravi, da se lahko situacija spremeni (»Js osebno, 

zdej zaenkrat za trenutek ne vidim razloga, zakaj bi se odločil za to zadevo. Ampak 

verjamem pa, da so kakšni razlogi, ki pridejo. Da recimo vidiš, da imaš dovolj otrok, si 

predstavljam, recimo. To, ja recimo, to bi bil nek razlog. Al pa da nočeš met otrok 

kadarkoli pač, če imaš takšno življenje, da nočeš tega. Ampak zaenkrat se mi zdi, kot 

da se ne bi odločil za to. Ta trenutek.«). Tudi Filip se trenutno za vazektomijo ne bi 

odločil, ampak možnost pa ohranja odprto (» - A bi ti za kaj takšnega zaprosil? - Ja, bi, 

zdej rečma ne vem še, k ne vem al bi mel še enga otroka, al ne. Ne morem rečt. K 

bom pa enkrt dost jemu. Pol k maš enkrt dost otrok, zakaj pa ne, sej nč ne vpliva na 

tebe.«). Jakob meni, da bi to zanj bila možnost, najverjetneje takrat, ko si ne bo želel 
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več otrok (»Js mislim, da bi to bila varijanta. Še posebej. Če bi pač, k je mogoče edino, 

če bi imel vse otroke.«). Aljaž vazektomiji ni naklonjen, saj meni, da moški s tem izgubi 

moškost, ženska pa ženskost (»Ne, tut mislm, da s tem moški sploh ni več moški in 

obratno za žensko.«).  

Vazektomija je v Sloveniji za moške dostopna po 35. letu starosti, svetovana je tistim, 

ki si ne želijo (več) otrok (Projekt Virus, b.d.). Nekateri intervjuvanci so vazektomiji 

naklonjeni in bi bili pripravljeni opraviti poseg, Patrik bi to naredil npr. zato, da bi 

razbremenil partnerko. Drugi si vazektomije ne želijo zaradi posega v telo (Aljaž, Tilen), 

stranskih učinkov (Benjamin) in verskih razlogov (Kristjan). Aljaž izpostavi tudi izgubo 

moškosti po vazektomiji. Izgubo moškosti kot razlog proti vazektomiji v svoji raziskavi 

izpostavi tudi Daniels (2006; v Campo-Engelstein, 2013). Stališče intervjuvancev do 

vazektomije bo lahko vplivalo na njihovo vlogo pri kontracepciji v prihodnosti. Menim, 

da je lahko za kakšen par vazektomija korak, ki povzroči, da o kontracepciji ni več 

potrebno razmišljati. Na drugi strani pa se lahko v tej fazi življenja odgovornost, ki jo je 

v preteklosti za kontracepcijo morda prevzemala ženska partnerica, prenese na 

moškega z posegom. Podobno pravi tudi dr. Sašo Drobnič za Delo (4. 20. 2016). 

Kot za moške obstaja vazektomija, tudi za ženske obstaja poseg, kjer pride do 

prekinitve jajcevodov: sterilizacija. Intervjuvanci so bili najprej spraševani o 

vazektomiji, nato pa še o sterilizaciji. Koda je bila poimenovana vazektomija proti 

sterilizaciji. Karel pove, da partnerke ne bi spodbujal k temu, da bi naredila 

sterilizacijo, ker se mu zdi lažje, da moški naredi vazektomijo (» - Sterilizacijo lahko 

naredi tudi ženska. Pač partnerka, kaj bi v tem primeru … A bi spodbujal svojo 

partnerko … - Ne. - Zakaj? - Ne vem, pomoje je lažje če tip naredi vazektomijo, kot pa 

ženska sterilizacijo.  - A pol bi svoji partnerki prihranil to … Da ne rabi iti čez to. - Ja, 

recimo.«). Simon meni, da vazektomija moškemu ne more škodovat, da sterilizacija 

bolj vpliva na žensko ter da je tukaj velik problem moški ego (zakaj se moški ne 

odločajo za vazektomijo) (»Sam men se zdi, da je v večini primerov moški ego 

problem. Zelo velik problem, mislm ne vem. Itak iz zdravstva izhajam, pa se mi zdi, da 

decu to ne more nč škodovat, še vseen to loh bl na žensko vpliva. Pa če se ona za 

unih 9 mesecev žrtvuje pa ti otroka nos, zakaj ti ne bi tega naredu naprej, pač ne 

vem.«). Patrik govori o tem, da se morda ženske pogosteje odločajo za sterilizacijo, 

kot moški za vazektomijo zato, ker je bila že prej njihova vloga prevzemanje 

odgovornosti za kontracepcijo ( » - Pa so različne številke, pa se zelo opaža trend, da 

se več žensk odloči za sterilizacijo, kot moških za vazektomijo. Kaj se ti zdi, zakaj je to 

tko? - Ker je bla to njihova vloga prej, in pol je tut njihova vloga I guess da kasnej 

mogoče. Al pa si tipi tega nečejo narest. Ne vem.«). Jakob meni, da je večje število 

sterilizacij v primerjavi z številom vazektomij zato, ker Slovenci nismo napredna družba 

(»Men se zdi, da še zmer Slovenci nismo tako zelo napredna družba.«).  

Stališča intervjuvancev so različna. Karel bi naredil vazektomijo, da bi razbremenil 

partnerko, tudi Simon je vazektomiji naklonjen in meni, da je za večje število sterilizacij 

morda kriv moški ego. Patrik meni, da ženske v tem primeru le prevzemajo vlogo za 

kontracepcijo, kot so jo prevzemale že do sedaj. Jakob izpostavi, da se mu zdi, da 
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Slovenci nismo napredni, zato so številke takšne. Morda je razlog za večje število 

sterilizacij slaba informiranost o vazektomiji: nepoznavanje razlike med kastracijo in 

sterilizacijo (Žurnal24, 25. 1. 2016); morda pa (kot predlaga Patrik) ženske prevzemajo 

vlogo za kontracepcijo, kot so jo prevzemale še v preteklosti. Kot pa je bilo rečeno že 

prej, so zgovorne tudi ugotovitve Fennell (2011), saj nekaterim ženskam bolj ustreza, 

da one skrbijo za kontracepcijo in tako prevzamejo odgovornost. 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Partnerski odnos. 

Intervjuvanci govorijo o odgovornosti za kontracepcijo. Karel pove, da se morata 

oba partnerja dogovoriti o rabi kontracepcije (»Itak se morata pač oba zment.«), tudi 

Kristjan se strinja s skupno odgovornostjo, ob tem pa izpostavi, da je sistem naravnan 

tako, da je moški iz te odločitve izključen (»Ja, bolj bi mogla biti se pravi, skupna ja. 

Tako nekako, ja res. Res dosti, če bo šla ženska h svoji ginekologinji, bodo tam skupaj 

neke odločitve sprejemali. Se to tam tiče samo njiju dveh, partner, oziroma mož pa je 

nekako odrinjen že tam.«), nato pa pove, da je bil v začetku zadovoljen s tem, da je on 

prevzemal odgovornost za kontracepcijo in da je bil tako vzgojen (»Jaz sem pa tako 

vzgojen, da moram biti jaz odgovoren. Tako v smislu, da sem svojo punco, svojo ženo 

… Da moram jaz neke odgovorne odločitve, da moram jaz poskrbeti za te določene 

stvari. To mi je po eni strani všeč, to sem jaz že v najinih začetkih razmišljal, kako bom 

jaz odgovoren.«). Simon meni, da morata oba partnerja biti aktivna pri tej odločitvi (»Ja, 

mislm tko, če bova seksala, bova obadva neki dala v to.«) in da se mu zdi pravično, 

da sodelujeta oba (»Zdi se mi fer, obadva ful delava na temu, na enakopravnosti, to je 

enakopravnost, mislm kaj boš.«). Benjamin pravi, da vloga pri kontracepciji ni samo 

njegova, temveč je vloga skupna, saj se s partnerko skupaj dogovarjata za 

kontracepcijo (»Pač … Mislm, nek konsenz med obema dvema je tu pač, pač obadva 

poskrbiva za zaščito, ane. Mislm, moja vloga, ne vem. Reku bi, da je najina skupna 

vloga, no. To. Mislm, ne vem, ne bi reku, da je samo moja, ker je skupna, skupi sva se 

zmenla in je to to. Oba skrbiva. To je to.«). Patrik pravi, da se bo najverjetneje 

odgovornost za kontracepcijo po tem, ko bosta rabila kontracepcijo po porodu, delila 

na pol ( »Pač ja, najbrž se bova 50/50 potem zmenila.«). Oliver meni, da je dobro, da 

s partnerko skupaj sprejemata odločitve (»Ane, dobr je, da si skup z enim in da se 

skupaj odločata, da imaš še drugo mnenje. Ane, da se punca ne odloča vse sama.«). 

Jakob pravi, da je kontracepcija stvar obeh partnerjev (»Ja, je stvar obeh. Ni tko, da bi 

se moral eden samo s tem ukvarjat ampak imata oba to v mislih.«).  

Intervjuvanci se nagibajo k tem, da mora biti odgovornost za kontracepcijo deljena med 

oba partnerja. Kristjan izpostavi, da tudi trenutni sistem morda vpliva na to, da so moški 

izključeni iz odločitve za kontracepcijo.  

Nekateri intervjuvanci izpostavljajo tudi čas, ko je kontracepcija odgovornost ženske. 

Pri Karlu (»Je pa res da ona prevzame to odgovornost, ampak … Če je pripravljena 

ane…«) in Filipu (»Pač je že uno, default da vzame.«) se je to kazalo pri uporabi 

(jemanju) kontracepcijskih tablet. Kristjan govori o odgovornosti ženske pri naravnem 

načrtovanju družine (»Je pa res, da je bolj na ženski to spremljanje. Če ni ženska za, 

potem bo težko moški sam to peljal, ane. To je potem.«). Tilen pravi, da za obroček 
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poskrbi njegova partnerica, saj jih ima ona na recept (»Tle je več al manj tko, da glede 

na to, da ima ona obročke na recept in to, ona vedno poskrbi za to.«).  

Pri nekaterih oblikah kontracepcije, kjer preparat uporablja ali zaužije ženska, 

odgovornost prevzame ženska. Intervjuvanci so to izpostavili predvsem pri 

kontracepcijskih tabletkah, obročkih in naravnem načrtovanju družine, kjer je potrebno 

spremljati telesne znake plodnosti pri ženskem telesu. 

Intervjuvanci govorijo tudi o prenosu odgovornosti na ženske. Kristjan meni, da so 

ženske zgodaj izpostavljene pritisku, da morajo poskrbeti za kontracepcijo (»Jaz 

mislim, da se to zelo zgodaj začne, da se ta odgovornost oziroma to, da mora za 

kontracepcijo poskrbeti ženska.«), nato pa omeni še pritisk mame na hčerko, da začne 

uporabljati hormonsko kontracepcijo (»Ogromno primerov je, ko mama spravi svojo 

hčerko do ginekologa in jo dajo na tabletko. Pa še preden ima fanta in bilokej. Da 

slučajno ne bo kakšnih otrok pri šestnajstih letih. Na ta način.«). Simon o tem govori v 

kontekstu števila vazektomij in sterilizacij v Sloveniji, meni pa, da se morda ženske 

podrejajo moškim, moški pa so preponosni, da bi se odločili za vazektomijo (»Ker se 

ženske mogoče podrejajo moškim, pa one grejo v to rajš, pač ne vem, dec … Mislm 

tko bom reku … Moški je preveč ponosen, da bi se v to spustil, pa da bi to dejansko 

priznal, pa da bi naredu to. Reče svoji bejbi, midva nočeva več otrok, zdej si pa ti to 

zrihti. Na to varijanto.«), Filip (»Ker se mi zdi, da je še zmeraj pritisk bolj na ženske [za 

sterilizacijo].«) in Jakob (»Še zmeri vlada nek ta alfa male mal, pa dej boš ti to zrihtala, 

to js ne bom.«) odgovorita v istem kontekstu. Tilen svoje stališče pojasni na primeru 

uporabe hormonske kontracepcije pri ženskah, on meni, da so morda moški tisti, ki 

rečejo, da ne bodo uporabili kondoma, zato se ženske obrnejo na rabo hormonske 

kontracepcije, s tem pa prevzamejo odgovornost za kontracepcijo (»Ampak mogoče 

je to pogojen s tem, da moški reče, js kondoma ne bom imel. Jaz kondomov ne 

uporabljam, vseen si oba želita … Kaj pol, ne, druzga ženski preostane.«), zdi se mu, 

da je tudi takšen sistem, da se to zgodi, da ženska prevzame odgovornost (»Tko da 

se mi zdi, da je ful tko narejeno v naši družbi, da ženska ma, da poskrbi, da naredi to, 

da vzame in vzame in trpi. Zato ne podpiram tok tega, no.«).  

Intervjuvanci menijo, da se odgovornost za kontracepcijo prenaša na ženske. Nekako 

se mi zdi, da krivijo moške, da se to zgodi. Tilen pravi, da so morda moški tisti, ki z 

neuporabo kondoma izvedejo pritisk, da ženske začnejo uporabljati kontracepcijo. 

Simon meni, da so moški preveč ponosni, Jakob izpostavlja, da morda moški 

uveljavljajo svojo voljo na takšen način, nato pa se ženske temu podredijo. Kristjan 

izpostavi zanimiv vidik, ki se sklada z mislimi Campo-Engelstein (2011), saj se za 

ženske pričakuje, da bodo obiskale ginekologa. V Sloveniji lahko sistem, kjer se 

dekle/ženska obrne na ginekologa in opravi ginekološki pregled (kjer je tematika 

pogovora tudi kontracepcija), razumemo kot nekaj samoumevnega, kar se zgodi. Za 

moške pa sistem predvideva, da je obravnava njihovega reproduktivnega sistema 

pomembna le takrat, ko pride do težav z zanositvijo, takrat pa opravijo androloški 

pregled. Že z pogledom na zdravstveni sistem se nam lahko zazdi, da se s trenutno 

uveljavljenim sistemom bolj spodbuja ženske k uporabi kontracepcije, saj so pogosteje 
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v situaciji, kjer se diskutira kontracepcija (na ginekološkem pregledu, morda pa tudi kje 

drugje, morda tudi v odnosu mama – hči). 

Filip izpostavi zanimiv vidik neenakosti v plodnosti. Izpostavi, da je moški ploden 

praktično celo življenje, ženski pa se plodna doba konča (»Ja pa ženska neha bit 

plodna, dec pa nikol ne.«). 

Na tej točki je morda ironično to, da se sistem usmerja v ozaveščanje žensk in s tem 

v preprečevanje zanositve, kljub temu, da se ženski plodna doba konča z menopavzo, 

moški pa od pubertete do smrti proizvajajo semenčice, kar pomeni, da so plodni ves 

čas od pubertete naprej. Smiselno bi bilo v sistem bolj zajeti tudi ozaveščanje moških 

in usmerjanje moških v uporabo kontracepcije, tudi zaradi tega, ker so v življenjskem 

obdobju dlje časa plodni in morajo dlje časa razmišljati o vprašanju kontracepcije.  

3.2.2 Zadovoljstvo z vlogo pri izbiri kontracepcije v partnerskem odnosu 

Drugo raziskovalno vprašanje: Kakšno je zadovoljstvo moških z njihovo vlogo pri 

izbiri kontracepcije v partnerskem odnosu? 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Delitev vlog. 

Intervjuvanci so izražali zadovoljstvo z vlogo pri kontracepciji. Karel pravi, da je s 

trenutno vlogo zadovoljen, da s tem ni obremenjen (»- Ali si s to vlogo, ki jo imaš pri 

kontracepciji trenutno, zadovoljen? - Ja, sem. - Mi lahko poveš več o tem? - Ja ne vem, 

ker deluje. Ker pač je.  - A se s to vlogo rabiš ti obremenjevat? - Ne. Nimam nobenega 

bremena.  - A bi hotel karkoli spremenit? - Ne. - Da bi bil kaj bolj, manj vključen? - Ne, 

mi je uredu tko kot je.«). Podobno pravi tudi Kristjan (»Trenutno mi je vredu, tako kot 

je.«). Simon izpostavi, da se glede vloge pri kontracepciji nima kaj za pritoževati (»- 

Ampak me niti ne moti, no, me res ne moti [da prevzema večjo vlogo pri kontracepciji]. 

Tko da ja. - Pač zaupaš sebi in svoji presoji in ti je to čist kul. A bi si hotel v prihodnosti, 

da bi bila odgovornost bolj deljena med oba? A ti je kul, če ti prevzemaš …? - Ja, mi 

je. Ni nč za pritoževat se.«). Tilen tudi izrazi svoje zadovoljstvo (»- A si v bistvu s to 

vlogo, ki jo imaš, zadovoljen? - Ja. - A bi si želel, da je kej drugač? - Ne. Če bi hotu, bi 

reku pomoje. Pomoje, bi. Ne, mi je uredu.«). Za svojo situacijo to potrdita tudi Benjamin 

(» - Okej, a si v bistvu pol s to ureditvijo, s tem dogovorom, s tem zadovoljen? - Ja, 

nimam nič.«) in Patrik (»- A si s to vlogo, k jo imaš, zadovoljen? - Ja.«). Oliver na 

vprašanje, če bi želel biti še kaj bolj vključen, odgovori, da se mu zdi trenutna vloga 

primerna ( » - A bi si želel biti bolj vključen? - Js mislim, da je uredu tko kot sem.«). 

Filip (»Sam pač, trenutno sem zadovoljen s tem, kar lahko naredim.«) in Aljaž (»Ja, ful 

ful, res oba sva zelo zadovoljna, no. Ker so izjemni sadovi iz tega ven prišli.«) tudi 

izrazita svoje zadovoljstvo. 

Opažam, da so intervjuvanci zadovoljni s svojo trenutno vlogo pri kontracepciji. Tudi v 

primeru, ko sem jih vprašala, če bi si želeli, da bi bilo kaj drugače, ni nihče od njih 

izrazil, da si želi spremembe. Očitno so ti intervjuvanci zadovoljni s to trenutno vlogo, 

ki jo opravljajo v partnerskem odnosu. Sprašujem pa se, kakšna bo njihova vloga v 

prihodnosti in če bodo takrat tudi zadovoljni z njihovo vlogo.  
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3.2.3 Poznavanje in zadovoljstvo z moškimi oblikami kontracepcije 

Tretje raziskovalno vprašanje: Katere moške oblike kontracepcije moški poznajo, 

kakšno je njihovo zadovoljstvo z njimi in koliko so naklonjeni uporabi le-teh? 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Informiranost. 

Intervjuvanci so govorili o svojem znanju o vrstah kontracepcije. Karel pozna 

vazektomijo in kondome (»Mislm ja, kondom. […] Aja, pa vazektomijo no. […] Vem, da 

še obstajajo še scene, sam ne vem, jih pa ne poznam.«). Kristjan pozna kondome, 

vazektomijo, prekinjen spolni odnos, zraven pa še delno dodaja naravne metode (» - 

Hm, poznam kondome, se pravi … In poznam to, s posegom … Vaz … Ne vem točno 

izraz. […] - Potem misliš vazektomijo? - Ja. Potem mogoče prekinjen spolni odnos.«; 

»In pa še naravne metode. Če jih damo bolj na žensko stran. Čeprav mogoče, morata 

biti oba ane. Si še zmerej mislim.«). Simon pozna kondome in vazektomijo (» - Pač ja, 

kondomi pa tale … Hm, žal sem pozabu izraz, k ti semenovod zavežejo. - 

Vazektomija? - Ja, to.«). Tilen izpostavlja kondome in abstinenco (» - Poznam itak 

kondom, klasika. Pol poznam metodo, ki se ji reče … Verska metoda, se pravi da ne. 

Da sploh ne. Da nč ne delaš. Ne moreš zanosit, če ne delaš tega. - Abstinenca? – 

Ja.«). Benjamin govori o kondomu, vazektomiji in prekinjenem spolnem odnosu (» - 

Okej, kondom. Hm, kaj je že, tist da se lohka odreže semenovod, sam a to je 

kontracepcija, to nisem ziher? - Ja, je vazektomija.«; »Hm, pol je ena od moških, ta 

zelo uporabljena, ta pull-out tehnika, je bullshit.«). Patrik pozna kondome, abstinenco, 

prekinjen spolni odnos in vazektomijo (»Kondomi, vazektomija pa un … Kva je že, fak. 

Pull-out method. A je še kej? To je to. […] Pa abstinenca.«). Oliver pravi, da je najbolje 

seznanjen s kondomi (»Torej ja, kondom je, pol pa zdej js moram rečt, da se nisem 

preveč poglabljal v te zadeve. Zdej js ne vem, slišal sem, da obstajajo tut oblike moške 

kontracepcije da pač ne rabiš uporabljat kondoma. Sam zdej ne vem, kako je s tem … 

Sej pravim, nikol nisem šel točno gledat, zdej al … Ne vem, ne predstavljam si sploh 

čist točno, ne vem. Ampak kondom je bil zmeri znan, ampak ja, nisem šel neki 

gledat.«). Filip pozna vazektomijo in kondome (» - Pač, to vem. Pa k ti prerežejo cevke. 

- Vazektomija? - Ja. - Pa kondom si tut prej reku.«). Jakob izpostavi prekinjen spolni 

odnos, kondome in vazektomijo (» - Hja, pač kondom. Pa pull out se najbrž ne šteje 

kot oblika kontracepcije. - Ja, se, je to oblika kontracepcije.  - Mislm vazektomija še 

obstaja, sam ne vem, to je zelo tko …«). Aljaž izpostavi kondom, abstinenco, prekinjen 

spolni odnos, spoznal pa je tudi vazektomijo (» - Mislm tko ... Vem za kondom, vem za 

pač vzdržnost. Dobr, to sploh nisem vedu, da to spada pod kontracepcijo, da ga daš 

ven pa stisneš. Pol to. […] - Od moških je še vazektomija, to je operacija, kjer prekinejo. 

- Ja dobr, to tut poznam.«).  

Zanimivo je bilo tudi to, da so nekateri intervjuvanci govorili o informiranju o 

kondomih. Kristjan pravi, da se spomni akcij s kondomi v osnovni šoli (»V osnovni šoli 

je bilo ogromno s temi kondomi in še takrat so bile te akcije, ko so delili kondome in 

tako naprej. To je prevladovalo, no.«). Filip ima občutek, da so bili s kondomi pri 

informiranju vsiljivi (»Vse so bolj posiljevali s kondomi no, tko tak.«). Jakob meni, da je 

bil kondom prevladujoča oblika kontracepcije pri informiranju o kontracepciji (» - 
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Ampak po pravici povedano, se res ne spomnim kej velik od kontracepcije, edino 

kondom pa to. Vse ostalo pa zelo malo, no. - A se ti zdi, da je bil kondom prevladujoča 

oblika kontracepcije, ki so jo predavali? - Ja.«). 

Pri vseh intervjuvancih je bil izpostavljen kondom. To ugotovitev bi lahko povezala s 

Fennell (2011), saj pravi, da so moški bolj usmerjeni v rabo kondomov in da se raba 

kondomov pri njih bolj poudarja. To potrjujejo tudi nekatere izjave intervjuvancev o 

informiranju, ki so ga bili deležni v času izobraževanja. Zdi se mi, da je kondom tudi 

najbolj izpostavljena oblika kontracepcija za moške, saj je razmeroma zanesljiva, 

varuje pred spolno prenosljivimi boleznimi in je preprosta za uporabo. Nekatere druge 

oblike moške kontracepcije so manj zanesljive (prekinjen spolni odnos) in ireverzibilne 

(vazektomija). Trikrat je bila izpostavljena tudi abstinenca, enkrat pa sodelovanje pri 

naravnem načrtovanju družine. Pri nekaterih je bila posebnost prekinjen spolni odnos, 

saj je tudi prišlo do spraševanja, če to sploh je oblika kontracepcije.  

Intervjuvance sem spraševala tudi o primernosti moških vrst kontracepcije. Karel 

izpostavi vazektomijo in da ni vedno primerna za mlajše moške (»Ja vazektomijo lih 

ne boš naredu pri dvajsetih.«), prekinjen spolni odnos se mu ne zdi primeren takrat, ko 

si resnično ne želiš otroka (»Pa tut ne vem, prekinjen spolni odnos je dost bolj primeren 

pač takrt, da če se ti slučajn ponesreč da froca pač imaš ja, da ne rabiš delat splava.«) 

in izpostavi kondom kot metodo, ki je najbolj primerna za celotno življenje (»Ja kondom 

je pa primeren za cel lajf, če so ti pač kul.«). Simon govori o vazektomiji kot metodi, za 

katero se je smiselno odločiti, ko že imaš otroke (»Vazektomija je primerna, ko že imaš 

otroke. Tok, kot jih hočeš. Pa pač se pol zaščitiš za večno, recimo, če ti rata, če maš 

to srečo.«). Patrik izpostavi podobno, temu pa doda še starost nad 30 let (»Ja, 

vazektomija je pol k maš otroke pa k si nad 30 ane.«). Jakob izpostavi kondome v 

kontekstu varnosti pred spolnimi boleznimi in prekinjen spolni odnos v primeru daljše 

in resne zveze (»Mislim, zdi se mi, da če si takšen tip človeka, da imaš več spolnih 

partnerjev, se mi zdi kondom nekako najbolj ziher tudi zaradi spolnih bolezni. Nikol ne 

veš, loh tut ta druga oseba ne vem. Sej pol, če imaš neko resno razmerje, močno 

razmerje pa da štimajo zadeve, mogoče pač ja pull out, prekinjen spolni odnos.«).  

Intervjuvanci ugotavljajo, da morda ni vsaka moška metoda kontracepcije primerna za 

vsakega moškega v kateremkoli obdobju življenja. Primernost metode so razvrščali 

glede na zanesljivost (takrat, ko si ne želim otrok, potrebujem visoko zanesljivost 

metode), spolnega partnerja (če je spolna aktivnost riskantna, uporabim kondom, ker 

zavaruje tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi) in trajanje metode (vazektomija ni 

reverzibilna, zato se za to odločim šele takrat, ko sem prepričan, da imam vse otroke, 

ki si jih želim imeti).  

Kondom 

Vsi intervjuvanci so imeli izkušnjo rabe kondoma, zato so vsi lahko povedali o njihovem 

zadovoljstvu, nezadovoljstvu z rabo kondomov in drugimi izkušnjami z uporabo 

kondoma kot kontracepcijo.  
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Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Izkušnje. 

Intervjuvanci so izpostavljali zadovoljstvo s kondomi. Karel izpostavi zanesljivost 

(»Kaj pa je dobr? To, da so še dokaj zanesljivi.«). Kristjan pravi, da so praktični za 

uporabo. Simon pravi, da je pozitivno pri kondomu to, da nima skrbi, da preprečujejo 

spolno prenosljive bolezni in preprosta uporaba (»Pri kondomu je plus, ker nimaš tok 

v glavi … Neke bremze, neke skrbi […] Se mi zdi najlažja uporaba. […] Tut za spolno 

prenosljive bolezni je to lažje uporabljat. Skor ne moreš zajebat.«). Benjamin izpostavi 

preprosto uporabo in nič stranskih učinkov (»Kondom pač, easy to use, nima pač 

nobenih stranskih učinkov za obadva udeleženca.«). Patrik izpostavi kot edino 

prednost kondoma zanesljivost pri izogibanju nosečnosti (»Pri kondomu ni plusov, 

razen to, da ne zanosi.«). Oliver pravi, da je kondom dober za tiste, ki se prvič spustita 

v spolne odnose, da ščitijo pred spolno prenosljivimi boleznimi in da jih imaš lahko 

vedno s sevoj (» […] pozitivne strani kondomov bi js reku, da je da dva človeka, tut k 

se ne poznata, ko se prvič vidita, loh uporabita kondome, sta varna. Kondom te zaščiti 

do neke mere tut pred spolno prenosljivimi boleznimi. Potem, zdej js mislim, da ni težko 

kondoma s sabo nosit. Enim je to precej težko, ne vem. Ampak hm, se mi zdi, da ni 

težko, da ne bi mogu met tega s sabo. Tko da to, to bi js reku, da so dobre lastnosti 

kondomov.«). Filip izpostavlja kondom kot hitro rešitev, ki je dostopna (»Hm, plus, kaj 

je plus? Da je pač hitr, izi rešitev, to. Da loh greš v štacunu, na bencinsko, pa ga 

kupiš.«). Jakob kot prednost kondoma izpostavi izliv in preprečevanje bolezni (» […] 

pa loh ti pride in to je to.«; » […] pa preprečuješ bolezni.«). Aljaž kondom vidi kot 

zanesljivo obliko kontracepcije (»Kondom je pač ziherca.«).  

Intervjuvanci so bili z rabo kondomov zadovoljni zaradi zanesljivosti, preprečevanja 

spolno prenosljivih bolezni, dostopnosti, praktičnosti in možnosti prostega izliva pri 

spolnem odnosu. V literaturi (Kondom, b.d.) lahko zasledimo podobne prednosti, edina 

prednost, ki ni bila omenjena v literaturi, je bil prosti izliv pri spolnem odnosu. Na to bi 

navezala tudi Simonovo misel, saj je rekel da nima skrbi. Kondom za razliko od 

prekinjenega spolnega odnosa omogoča, da se moški prepusti in ne rabi razmišljati o 

tem, kako blizu izlivu je.  

Seveda pa intervjuvanci pri kondomih ne vidijo le plusov, temveč so bili s kondomi 

tudi nezadovoljni. Karel s kondomi ni bil zadovoljen zaradi cene, neudobnosti (zdi se 

mu, da je njegov penis občutljiv), ima pa tudi izkušnjo, da mu je med spolnim odnosom 

padel dol (»Kondomi so dragi, pa men so bili izredno neudobni.«; » - Katera metoda 

pa ti je bila najmanj všeč? - Ja, kondom. - Za kondome pa zarad filinga, oz. …? - Ja, 

pa ne vem, precej občutljiv kurac mam.«; »Padel je dol. In mi je prišlo notr. Pač izliv.«). 

Kristjanu se zdi negativno to, da ga je potrebno vedno imeti pri sebi, da spolni odnos 

ni tista prava intimnost, možnost, da zataji in neprijetnost ob nakupovanju kondoma 

(»Ma mogoče to, da ga moraš imeti zmerej ob sebi, to je blo. Pa mogoče ni tista ista 

intimnost, je nekaj vmes, v tem smislu. To je bilo slabo, pa mogoče zmeraj mi ga je 

bilo nerodno kupovat, vedno sem imel nek tist strah, upam da me kdo ne vidi. V tem 

smislu, no. In zmeraj tudi tisti strah, kaj če pa se mogoče pretrga, ali pa če pade dol.«). 

Simonu se zdi, da je »mood killer« (pokvari vzdušje), nakupovanje kondomov je 
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neprijetno in občutek ni isti, kot takrat, ko se ne uporablja kondoma (»Hm, aja pa ni 

unga vmesnega, obadva navdušena, greš, pol pa gor devat uno gumo … […] Ja, mood 

killer, dejansk ti pokvari, ne vem no, na to varijanto.«; »Da ne bi tm unga prodajalca v 

oči gledu, k prideš 17 let star, k je un mulc, zdej pa seksat. Ampak, šel bi tja, 2 evra bi 

dal notr, dubu kondome, čao miki. Tut js mislm, da se tuki velik folka ustavi, pr temu 

stiku. Da moraš it notr v trgovino, pol te pa tm po Merkatorju gledajo, k dajo une Durexe 

gor. Pa te mame gledajo, oooo, lej ga!«; »Pa tut ja, bolj filing je, pri kondomih je tko, 

da ne vem, ful ti pokvar občutek, no. Vsaj lastna izkušnja je taka, ni to nek en filing 

taprav. […] Ja, na to ciljam, na splošnem pokvari ta stik pri seksu. K da bi bil še en ta 

tretji vmes (smeh).«). Tilen pri kondomih ne govori o vplivu kondomov nanj, ampak na 

to, kako lahko to vpliva na žensko partnerko (»Drgač pa za žensko definitivno zna bit 

problem minus pri kondomu to, da … Da določeni, k so iz lateksa, pečejo. Znajo pečt 

zlo fejst, povzročajo vnetja, srbečico itd. Tko da recimo Durex, najbolj mastni kondomi 

ever. Tko da to.«). Benjamin govori o manj intenzivnem občutku pri spolnem odnosu, 

ampak ga to ne moti preveč (» […] na trenutke mogoče pač mal slabši občutek, mal 

manj intenziven spolni odnos, ampak meh, okej. To ni nek big deal.«). Patriku se zdi, 

da je negativno pri kondomih to, da lahko poči, ga je treba kupiti in da občutek ni isti  

(» - To da počijo, pa da jih moraš kupit, pa ni to to, no, ne vem no. - Kaj ni to to? - Ni 

no. - A ni dober filing? - Ne.«). Oliver govori o slabi zanesljivosti, slabšem občutku pri 

spolnem odnosu in možnosti, da kondom poči (»Zdej slabe sem slišu, da procent 

varnosti ni glih neki visok pri kondomih«; »Manj paše pač s kondomom al pa brez, manj 

čutiš, manj lohka si pol prisoten v trenutku al kako. In ne vem, za ženske js mislim da 

se ne pozna tok direktno, ampak sem pa mnenja, da se zelo pozna prek tega kok 

moški uživa.«; »Pač, pa poči loh, to se hitr lohka zgodi. To je pa to.«). Filip izpostavlja 

slabost, da je treba pred spolnim odnosom kondom namestiti, in da je občutek slabši 

(»Okej, se pravi kondom. Slabo je to, ker pač moraš gor dat, ne moreš pač prej dat 

gor, ane, preden se lotiš. Pa pač ni isti filing.«). Jakob je bil nezadovoljen s kondomi, 

ker lahko počijo ali zdrsnejo (» […] obstaja možnost da poči al pa dol zdrsne.«). Aljaž 

pa preprosto pravi, da so mu kondomi brezvezni (»Zato, ker je kondom brezveze. Tuki 

ne vem kaj več povedat. Js sm reku, da mi je brezveze, in da ne vem zakaj bi to sploh 

počel s kondomom.«).  

Glede na izjave intervjuvancev je možno opaziti, da so navajali več negativnih izkušenj 

s kondomi kot pa pozitivnih. V literaturi (Kondom, b.d.) je navedeno, da so slabosti: 

možnost, da počijo, treba jih je kupiti, so namenjeni enkratni uporabi in zmanjšano 

občutenje pri moškem in ženski. Intervjuvanci so ob tem dodajali še to, da uničijo 

razpoloženje pred spolnim odnosom, so neudobni, jih je treba ves čas imeti s seboj, 

neprijetno jim je bilo kondome nakupovati in da lahko povzročijo alergijsko reakcijo.  

Oliver je izrazil svojo nenaklonjenost kondomom pri dlje trajajočih odnosih (»Za 

daljše odnose sem pa js bolj mnenja, da to ni tok smiselno [uporaba kondomov].«).  

To se sklada z ugotovitvami Ringheim (1996), ki pravi, da pari v stabilnih razmerjih 

kondome ne vidijo kot dolgoročno izbiro, zato začnejo uporabljati drugo obliko 

kontracepcije. Tudi glede na ostale izjave intervjuvancev o nezadovoljnosti s kondomi 
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se mi zdi, da se pari kljub razmeroma dobri zanesljivosti, preprosti uporabi kondoma 

potem raje odločijo za drugo obliko kontracepcije, saj so minusi pri uporabi kondomov 

preveliki.  

Benjamin je pri uporabi izpostavil tudi iskanje primernega kondoma (»Sej užitek je 

isti pač najdeš en vredu kondom, je pa to to. Pač če ga pa ne najdeš, moraš bit pa 

bedak, ker dans jih maš na tržišču veliko in ti bo itak en ugajal.«). Torej Benjamin pravi, 

da je danes na tržišču veliko izbire, in da moraš le najti pravi kondom, ki ti bo ustrezal.  

Nekaj intervjuvancev je bilo pri temi brezplačnih kondomov tej ideji naklonjenih. 

Simon meni, da bi morali biti kondomi brezplačni (» […] mislm, da bi moral biti kondomi 

zastonj.«). Benjamin v primerjavi kontracepcijskih tabletk na recept in kondomov pravi, 

da bi lahko tudi kondom dobil na napotnico (»Ja, če tko pogledaš, bi moral biti kondom 

tudi zastonj. Bi moralo biti na napotnico, ane če dobiš lahko tabletko …«). Podobno 

pravijo tudi Patrik (»loh bi bli tut kondomi zastonj (smeh).«), Oliver (»Jaz mislim, da bi 

blo bolj smiselno, da bi omogočili možnost, da bi kondome dobili zastonj. Se mi zdi to 

bolj sprejemljiva opcija.«), Filip (»Še kondomi bi morali biti zastonj. Vse bi moralo biti 

zastonj.«) in Jakob (»Bi blo pa malo bolj fer, da bi bli za moške kondomi zastonj.«). 

Na drugi strani pa Karel izrazi nenaklonjenost brezplačnim kondomov z vidika 

podjetij (»Kondom pa je še vseen ena plastika, ki jo proizvajajo v firmi, pa jo pač 

prodajajo. Tak da ne vem, it's a diferent lobi. Tko da ne vem, js mislm da je pač … V 

bistvu mi je pač logično, da so kondomi plačljivi. A bi dobil na recept kondome?«).  

Oliverju se zdi dostopnost kondomov dobra (»Js mislim, da kondomi niso tok dragi, 

da si jih ne bi mogel privoščit.«). 

Na finančni vidik kondomov je zanimivo pogledati skozi dostopnost hormonske 

kontracepcije za ženske. Ženske imajo na voljo brezplačno hormonsko kontracepcijo 

(tabletke, obročki, maternični vložki …), ki jo lahko uporabljajo z namenom 

kontracepcije, ali pa tudi kaj drugega (zatiranje simptomov – npr. bolečih menstruacij, 

nerednih krvavitev itd.). Za moške se zdi, kot da je kondom edina izbira, saj je prekinjen 

spolni odnos manj zanesljiv, vazektomija pa pride v poštev šele po 35. letu. Kljub temu, 

da je večina intervjuvancev naklonjena brezplačnim kondomom, pa je potrebno 

omeniti, da se lahko kondome dobi tudi zastonj (informativne stojnice za svetovni dan 

boja proti aidsu, DrogArt, Transakcija itd.).  

Prekinjen spolni odnos 

Intervjuvanci, ki so imeli izkušnjo uporabe prekinjenega spolnega odnosa, so: Karel, 

Kristjan, Simon, Filip, Jakob in Aljaž. Govorili so o njihovem zadovoljstvu, 

nezadovoljstvu z rabo prekinjenega spolnega odnosa in drugimi izkušnjami z uporabo 

prekinjenega spolnega odnosa kot kontracepcijo.  

Intervjuvanci so izpostavljali zadovoljstvo s PSO. Karel pravi, da je pozitivno to, da 

ne potrebuješ kondomov (»Ja da ne rabiš kondomov kupovat ane.«). Simon izpostavi 

boljši stik (» […] je velik boljš, k je velik več stika, velik boljši občutek, velik boljši stik.«). 
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Filip kot pozitivno izpostavi odsotnost kondoma (»Plus je pač tut to, da ni kondoma, 

ane. To je to, pomoje.«).  

Izpostavili so tudi nezadovoljstvo s PSO. Karel izpostavi nezanesljivost (»Je pa 

nezanesljiv ane.«). Kristjan govori o nezanesljivosti in nesproščenosti (»Mogoče spet 

je ta zanesljivost no, ta strah. In tudi ni tako sproščeno, moraš imeti to v glavi no. V 

tem smislu.«). Simon tudi govori o nezanesljivosti (»Slabost je neželena nosečnost. 

Ostalega pa v bistvu skor ni no.«). Filip pravi, da prekinjen spolni odnos uniči vzdušje 

ter da moški ne more biti pri stvari (»No, ta prekinjen spolni odnos je itak pač mood 

killer, pač. Ni uredu, ane. […] Pač ne moreš bit pri stvari.«). Tako kot Kristjan, tudi 

Jakob govori o nesproščenosti (»Je dobr, sam zmer nekje zadi v glavi, joj, moram 

merkat, ne morem bit čist sproščen. Tut mal drugač je, če si seksu včeri al pa en teden 

nazaj, je velika razlika pri samokontroli, kok lahko ane.«).  

Kljub temu, da so intervjuvanci pogosto omenili nezanesljivost prekinjenega spolnega 

odnosa, nobeden od njih ni poročal, da bi pri njihovi partnerici zaradi uporabe 

prekinjenega spolnega odnosa prišlo do nosečnosti. Intervjuvanci v primerjavi z 

literaturo (Pull-out method, b.d.) za pozitivne stvari prekinjenega spolnega odnosa 

omenijo odsotnost kondoma in boljši občutek, nihče pa ne omeni brezplačnost te vrste 

kontracepcije. Nihče od njih ni omenil prekinjenega spolnega odnosa v negativnem 

smislu v kontekstu preprečevanja spolno prenosljivih bolezni. Zdi se mi zanimivo, da 

je kljub nižji zanesljivosti to metodo uporabljalo kar šest intervjuvancev od desetih. 

Naravno načrtovanje družine 

Intervjuvanca, ki sta imela izkušnjo uporabe naravnega načrtovanja družine, sta Karel 

in Kristjan. Govorila sta o njunem zadovoljstvu, nezadovoljstvu z rabo naravnega 

načrtovanja družine.  

Intervjuvanca sta izpostavila zadovoljstvo z NND. Karlu se zdi pozitivno to, da lahko 

isto metodo kasneje uporablja za pomoč pri zanositvi (»En velik plus je to, da loh to 

uporabljaš za kontracepcijo in pol tut lahko načrtuješ družino.«). Kristjan izpostavi več 

vidikov: poznavanje delovanja telesa, ni stranskih učinkov, »naraven« spolni odnos, 

da ženska spozna samo sebe, svoje vzorce, svoje zdravstveno stanje. ( »Hm, (smeh). 

Pozitivno se mi zdi, se pravi, to, da se pravi … Poznaš neko delovanje telesa žene, se 

pravi, da skupaj spremlja, da se zavedaš, kaj se v tem trenutku dogaja z njo. Da veš, 

kam bi lahko spolni odnos pripeljal, hm. Pozitivno se mi zdi to, da ni nobenih drugih 

tujkov v telesu ali drugih mehanskih ali hormonskih sredstev. Da res pri spolnem 

odnosu je vse naravno, praktično. Tako kot mora biti. Pač pri spolnem odnosu res, vse 

naravno. Mora biti no, tko bi js reku. […] Pozitivno je se pravi tudi, da ženska spremlja 

neke svoje znake, ki potem … Lahko preko njih vidi tudi kakšne vzorce, težave. 

Oziroma kakšno je njeno zdravstveno stanje.«). Nadaljuje, da se mu zdi pozitivno to, 

da se o tem pogovarjata, sta bolj odprta in da tudi periodičnost in občasno abstinenco 

vidi kot nekaj pozitivnega (»Pozitivno se mi zdi tudi to, da sva preko tega nekako 

prisiljena, da se o tem pogovarjava. Da to spremlja, da se dogovarjava, no. Bolj sva 

odprta ob teh temah, no, bolj se pogovarjava o teh stvareh. Kaj jaz vem … Ma tudi ta 
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periodičnost se mi zdi na nek način pozitivna stvar, ne. Recimo, hm, neko obdobje … 

Čeprav na prvi pogled se ti zdi, da ti jemlje neko svobodo, na drugi način pa ti da neko 

svobodo, pač v nekem momentu boš rekel ne, čeprav recimo bi rad … Se boš na nek 

način odgovorno odločil. Boš se pravi imel abstinenco neko obdobje, potem neko 

obdobje … Se mi zdi da bolj ceniš takrat, no. Ta periodičnost se mi zdi na dolgi rok 

pozitivna lastnost teh metod.«).  

Izpostavila sta tudi nezadovoljstvo z NND. Karel govori o nižji zanesljivosti v primeru, 

da se poleg NND uporabljajo še druge metode (»Slabost je to, da če kombiniraš s 

prekinjenim spolnim odnosom, da to ni lih najbolj zanesljivo.«). Kristjan izpostavi 

naslednje slabosti NND: učenje metode, vsakodnevno spremljanje (za žensko), čas za 

zaupanje metodi, abstinenca v začetku spremljanja, določena obdobja, ko je 

spremljanje oteženo in lastna odgovornost uporabnika metode ( »Ja, slabost je to, da 

se pravi, se to vse naučiš. Pač če si motiviran, to niti ni taka slabost. Moraš se pa 

naučit. Slabost je … No dobro, to je verjetno bolj za žensko, jaz tega niti ne občutim 

no. To, da moraš vsakodnevno to spremljat. Je mogoče tudi to breme. Hm, potem 

slabost je mogoče to, da dokler nisi tako vpeljan. Da nekako rabiš nekaj časa, da 

zaupaš, no, v to metodo. Pa mogoče na začetku, če ne uporabljaš drugih kontracepcij, 

je več abstinence. To je mogoče slabost tudi. Ali pa mogoče v določenih obdobjih, 

verjetno poporodno obdobje ali v času bolezni ali pa če so neki nenormalni cikli. Takrat 

pride do več abstinence. To je mogoče slabost. […] In tudi to, da moraš sam določit. 

Sedaj, če imaš učitelja je takoj lažje, ker ti pri tem pomaga. Če si pa sam v tem, je pa 

vse odvisno od tebe, sedaj če boš kaj narobe opredelil, pa če boš kaj površno 

spremljal. Nimaš neke varovalke no, v tem smislu.«). 

Naravno načrtovanje družine spodbuja partnerja, da si delita odgovornost za 

kontracepcijo (Vusse idr., 2003), tukaj pa je prostor tudi za vključevanju moških. Loder 

(2020) govori o pomenu odprte komunikacije, ko je za kontracepcijo potrebna 

abstinenca ali pa uporaba drugih metod. To se tukaj lahko zazna pri Kristjanu, ki 

izpostavlja bolj odprto komunikacijo v času uporabe naravnega načrtovanja družine. 

Pokorny (4. 4. 2015) tudi izpostavi učenje metode kot prostor, kjer se lahko moški 

vključuje v metodo, Kristjan pa jo navede kot nekaj negativnega, saj si je potrebno za 

učenje vzeti čas. Naravno načrtovanje družine je zaznano kot pozitivno zaradi manj 

poseganja v telo, obenem pa spremljanje menstrualnega cikla po tej metodi zahteva 

tudi motiviranost in doslednost. 

3.2.4. Pogovor o spolnosti 

Četrto raziskovalno vprašanje: Na kakšen način se moški pogovarjajo o spolnosti s 

partnerkami? 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Partnerski odnos. 

Intervjuvanci so govorili o pogovarjanju o spolnosti. Karel pravi, da se s partnerko o 

spolnosti ne pogovarjata veliko, ampak da pogovore načenjata oba (»O spolnosti ne 

pogovarjava velik. In to mi je čist ok. Kej rečeva med seksom, kateremu kej sede in je 

to to. Pogovor pa načneva obadva.«). Kristjan omenja nosečnost kot prelomnico za 
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pogovore o tem (»Ja, se pravi, v prejšnjem obdobju ni bilo teh pogovorov, bolj mogoče 

zdej po prvi nosečnosti, da sva se začela bolj pogovarjati o tem, kako bova naprej. In 

tako naprej. Zdej oba sva pomojem začenjala te pogovore, no.«). Simon pravi, da sta 

se v preteklosti o kontracepciji pogovarjala, sedaj pa ne več, omeni, da se več 

pogovarjata o prihodnosti (otrokih) ( »O kontracepciji ne. Pač nimava več teh debat, 

včasih sva jih mela, zdej pa ne več. […] Pač, sva se pogovorila dejansk, o spolnosti … 

Ja, mislm, ni bilo nobenih takšnih zadržkov. Mislm, ne vem no. […] Glede kontracepcije 

se nč nisva zgovarjala že dolg časa. […] Pač zdej se mogoče pogovarjava več o 

otrokih.«). Tilen meni, da se s partnerko o tem dovolj pogovarjata, izpostavi, da se mu 

zdi, da za kontracepcijo pogosteje začenja pogovore partnerka, on pa pogosteje daje 

pobudo za spolne odnose (» - A se ti zdi, da se o kontracepciji, spolnosti dovolj 

pogovarjata? - Ja, bi rekel, da se dovolj. V bistvu tok, koliko je potrebno, da nama v 

bistvu funkcionira tako kot nama funkcionira. Tko da če bi nama v tej sferi kej zaškripal, 

bi eden od naju reku, to pa to, pa to, pa to, pa bi pč prišlo do pogovora.«; » - Se ti zdi, 

da je eden v partnerskem odnosu, ki pogosteje začenja te pogovore? O spolnosti, 

kontracepciji? - Hm, mogoče tko, o kontracepciji mogoče ona bolj, zaradi tega ker se 

more s tem več ukvarjat kot jaz, ane. Hm, Spolnost mogoče začne … Hm, če mogoče 

pomen, da večkrat začnem, da večkrat dam namig, da bi se kej zgodil, potem pol ja 

(smeh).«). Benjamin pravi, da se pri njima pogovor začne spontano in da temo začneta 

oba (»Pač mislim, da kar spontano. Enkrat js, enkrat ona, ni nobena tabu tema, pač 

vse si poveš in to je to.«). Patrik pravi, da se s partnerko o spolnosti ne pogovarjata 

veliko, če pa se, pa se pogovarjata v hecu (»Bl ne, bolj mal. Pomoje se tko mal bl 

zajebavava vsake tok časa.«). Oliverju se pogovor o spolnosti ne zdi nič nenavadnega 

(»Nič ni čudn, taka vsakodnevna stvar, no, k se pač pogovarjava. To je pa to.«). Jakob 

se s partnerko pogovarja o spolnosti in spolnih odnosih, pravi pa tudi, da mu je bilo na 

začetku malo bolj nelagodno, danes pa se mu zdi to resna tema (»Skupi se pogovoriva 

od tega, se pogovarjava od tega, pa pač, če kdo od naju namigne na to, da bi pa morda 

loh danes, pol pa če je res kul.«; »Ne, men se zdi da ne, tko na začetku se mi zdi, da 

je blo mal. K si še mal na hihi haha, sam zdej se pa ni nelagodno pogovarjat. Odprto 

se lahko o tem pogovarjava, kukr neka … Resna stvar o kateri se pogovarjaš.«). Aljaž 

govori o tem, da se s partnerko pogovarjata o spolnosti, ko si želita spolnih odnosov 

(»Ja, hm, največkrat je takrt k sva oba potrebna. In pač takrt se pogovarjava, da komi 

čakava, da bova lahko. Da se oba veseliva tega. […] Pač pogovarjava se o tem, da 

komaj čakava, pa tut kaj bova vse počela. Pa ja, da bo najlepše, ko bova res lahko v 

svobodi drug do druzga.«).  

Izkušnje moških pri pogovoru o spolnosti se razlikujejo, saj partnerji med sabo o 

spolnosti in kontracepciji komunicirajo na različne načine. Za Kristjana je bila posebna 

prelomnica nosečnost, Simon je s svojo partnerko že skoraj 10 let, zato morda nimata 

več potrebe po pogovoru o tem, poleg tega se pogovarjata tudi že o otrocih, zato morda 

kontracepcija ni več tako aktualna tema. Tilen pravi, da pogovore za kontracepcijo 

pogosteje načenja partnerica, morda zato, ker uporablja nožnični obroček in s tem je 

tudi ona glavna uporabnica metode. Patrik s svojo izjavo da občutek, da ta tema zanj 

ni tako resna, tudi Jakob se s svojo izjavo navezuje na tak čas v preteklosti. Tukaj se 
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mi zdi, da je več različnih dejavnikov, ki vplivajo na pogovore o spolnosti. To je lahko 

obdobje v razmerju (npr. čas po porodu), trajanje partnerskega odnosa, lastno 

doživljanje te tematike kot pomembne oz. manj pomembne.  

Intervjuvanci so govorili o pogovoru o nezaželeni nosečnosti. Karel pravi, da bi že 

nekako zmogla (» - Sta s partnerko imela pogovor o tem, kaj bi storila, če bi se zgodila 

nezaželena nosečnost? - Sva. - Kaj sta se dogovorila? - Da bi že nekak.«). Kristjan 

pravi, da bi bilo, v primeru zanositve, težko (»Ja, se tudi o tem pogovarjava. Trenutno 

sva tako, da bi bilo težko, no, ma bi speljala, no. Bi lahko.«). Simon pravi, da se o tem 

pogovarjata in da bi otroka trenutno obdržala, v preteklosti pa ne, in da bi v tem primeru 

splav podpiral (» - Sta se kej dogovorila, kaj bi naredila v tem primeru? - Obdržala bi. 

- A je bilo vedno tako? - Ja, ne. Js bi reku, da do kkšnga 22., 23. leta, v bistvu, dokler 

nisva bila obadva bliz konca študija, pa da bi vedla, kje bova živela, kaj je s šihtom, te 

zadeve … Sva pomojem, sicer, če bi se naredil, da bi ga obdržala … Ampak, hm, je 

blo tut na to, da bi pač šla splavit, kar bi tut totalno podpiral.«). Patrik pravi, da o 

nezaželeni nosečnosti še nista govorila (» - Kaj bi pa storila, če bi se zgodila 

nezaželena nosečnost, a sta kdaj o tem govorila? - Ne, drugač se nisva, sam najbrž bi 

ga obdržala.«).  

Izpostavljen je bil tudi njihov trenutni namen pri plodnosti. Karel pravi, da se 

nosečnosti izogibata, ampak v primeru nosečnosti bi otroka obdržala (»Nosečnosti se 

izogibava odkar se poznava. Ampak sva pa prekinjen spolni odnos začela kar zgodaj 

uporabljat. Pa me je vprašala, kaj bi blo, če bi bla noseča, pa sva bla bl na način we 

can do it.«). Kristjan pravi, da si še želita otrok in da se pogovarjata o tem (»Pa oba se 

strinjava, da bova še imela otroke. Veva pa, da zdaj v tem določenem obdobju ne še, 

bi še odlašala no, na tak način. Pol recimo, tudi veva nekako, se pogovarjava v katerem 

obdobju bi mogoče že malo bolj popustila. Pa v katerem obdobju bi lahko že začela 

delat na tem, za zanositev. Se tudi o tem pogovarjava, no.«). Tilen pravi, da se 

izogibata nosečnosti, ampak bi otroka obdržala, če bi prišlo do tega, poleg tega pa 

pove, da si želita naprej najti zaposlitev, se odseliti in še potovati, preden bi se odločila 

za otroka (»Nazadnje pogovor, kar sva ga imela. Pred kratkim. Je bil tko, da paziva sto 

procentno, kakor lahko. Če se zgodi, pa bi obdržala.«; »Sva pa rekla okej, dobiš 

službo, mogoče greš na svoje, še mal spoznaš svet, mal potuješ itd. Pol pa. Rekla sva 

nekje, tm 29, 30, pol pa je nekako čas. Do takrt pa pač paziva. Če se pa zgodi, se pa 

zgodi.«). Podobno pravi tudi Benjamin, saj se s partnerko strogo izogibata zanositvi 

(»Ja mislm, zaenkrat se še izogibava za vsako ceno, glede na to da sva študenta, js 

grem še na izmenjavo in vse skupi, ko se bom pa vrnil bom pa verjetn mal bolj odprt, 

ker sem proti koncu faksa. Js mam tut šiht zagarantiran, tko da mrbit se bo malo 

spremenilo takrat. Bomo vidl no, zaenkrat pa še kar striktno.«). Tudi Patrik govori o 

osamosvajanju, mladosti in prostoru za družino (»Hja, ne vem. Mal smo še premladi 

za to. Tko da … Fajn je met najprej kakšni življenjski prostor, k maš otroke. Kar ga pač 

nimamo.«). Finančna stabilnost, zaposlitev in osamosvajanje so tudi za Oliverja 

pomembni vidiki pred odločitvijo za otroka (»Ja, trenutno se strogo izogibava, ker nisva 

v stanju, da bi bila pripravljena imeti otroka. Potem si pa js predstavljam v tem smislu 

… Da ko bo enkrt prišlo do tega, da ko, če oziroma kakorkol bo prišlo do tega, da se 



69 
 

poročiva, al pa da bova mela službe, da bova mela stanovanje, dovolj denarja, si 

predstavljam, da bova nehala kontracepcijo uporabljat. Pa ni nujno, da bova takoj hotla 

met otroke recimo, ampak bova odprta za to možnost.«). Aljaž kot prelomnico glede 

rabe kontracepcije navaja poroko, obenem pa doda, da bosta začela delati na 

zanositvi, ko bo partnerica pripravljena ( »Zato, ker ko bova midva pač poročena, hm, 

nama bo čist vseen al bo ratu al ne bo, pač takrt k bo, bo. Ne bova nč merkala, tko da 

tut nima smisla zakaj bi karkol uporabljal kontracepcijo.«; »Ko bo punca pripravljena, 

bova šla v to.«). 

Tudi nameni pri plodnosti in posledično uporaba kontracepcije se razlikuje glede na 

situacijo, v kateri so moški s svojimi partnericami. Najbolj izpostavljen vidik je bil 

osamosvojitev (finančna neodvisnost, urejen življenjski prostor), izpostavljeno je bilo 

tudi potovanje, preden se par odloči za otroka. Nekateri intervjuvanci dajejo občutek, 

da bi v primeru, da bi prišlo do zanositve, bili nosečnosti naklonjeni.  

Zanimalo me je tudi njihovo počutje ob pogovoru. Karel ne navaja nobenega 

nelagodja  (»Pač navadn mi je.«) , podobno pravita tudi Patrik (»Ja pač uredu, nisem 

bil nič živčen, nisem čutil nelagodja ob tem. Pač, it's only natural.«) in Oliver (»Se 

počutim uredu, pač ni se mi težko okrog tega pogovarjat.«). Aljaž izpostavi, da pri 

njunih pogovorih ni nobenih ovir (»Čist svobodno se pogovarjava o tem, ni nobenih 

ovir. V bistvu se rada o tem pogovarjava, ker mogoče se iz prve to ne sliši tok, zarad 

tega ker se vzdržujeva.«). Kristjan se je v času po porodu počutil nelagodno ob teh 

pogovorih (»Ker takoj po porodu, takoj, ko sva se začela pogovarjat, je bil nek 

neprijeten občutek.«). Tilen pa pravi, da ga pogovori niso nikoli skrbeli, temveč da bi 

ga začelo skrbeti, če se s partnerko o tem ne bi pogovarjala (»Tko skrbi nikoli nobene, 

k bi me bl začel skrbet, če se mogoče ne bi [pogovarjala o spolnosti].«). 

Počutje pri pogovorih se pri intervjuvancih razlikuje, nekateri so čutili nelagodje, 

nekateri pa s pogovarjanjem o spolnosti niso imeli težav. Eden od intervjuvancev celo 

izpostavi, da bi ga začelo skrbeti, če se s partnerico o teh temah ne bi pogovarjala. 

Glede na literaturo, bi rekla, da se pri tem vzorcu niso pojavile podobnosti, kot so jih 

ugotovili Masters idr. (2016). Ugotovili so, da sta višja starost moškega in daljše 

trajanje partnerskega odnosa povezana z nižjo stopnjo odpora pri pogovoru o 

kontracepciji. Zdi se mi, da je moj vzorec premajhen in da bi morali še bolj podrobno 

spraševati o počutju pri pogovorih, da bi lahko primerjali rezultate.  

V Kristjanovem primeru je zanimiv vpliv metode na pogovor. Pravi, da se po tem, ko 

sta s partnerko začela uporabljati naravno načrtovanje družine, bolj sproščeno 

pogovarjata o tem (»Ja, mislm da se prav s pomočjo naravnih metod zdej bolj 

sproščeno pogovarjamo o tem.«).  

Naravno načrtovanje družine zahteva komunikacijo med partnerjema, saj se morata 

dogovarjati glede plodnih in neplodnih dni v ciklu, obenem pa tudi vrednotiti 

menstrualni cikel v preglednici. Menim, da je možno, da je izbira te metode pripomogla 

k bolj odprti komunikaciji. Na drugi strani pa na primer tudi Karel uporablja naravno 

načrtovanje družine s partnerko, pa o teh spremembah ne poroča.  
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3.4.5. Uporaba kontracepcije v preteklosti in vloga moških 

Peto raziskovalno vprašanje: Katere oblike kontracepcije so ti moški uporabljali v 

preteklosti in kakšna je bila takrat njihova vloga pri rabi kontracepcije? 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Izkušnje. 

Moški so našteli uporabljene metode. V preglednici 2 so prikazane metode, ki so jih 

uporabljali, posebej (z oranžno barvo) pa so označene metode, ki so jih uporabljali v 

času raziskave. 

Preglednica 2 

Intervjuvanci in uporabljene metode kontracepcije 

 

Intervjuvanci so izpostavili prvo kontracepcijo, ki so jo uporabili. Vsi, razen Aljaža so 

uporabili kondom. Aljaž ni uporabil nobene oblike kontracepcije (»Taprvič k sva, sploh 

nisva s kondomom, pa tut punca ne jemlje nobene kontracepcije«).  

Na podlagi odgovorov sklepam, da je bil kondom za intervjuvance v času prvega 

spolnega odnosa najbolj preprosta, praktična in varna oblika kontracepcije. Na drugi 

strani pa se zdi, da ima tukaj pomembno vlogo tudi kakšnim informacijam so 

izpostavljeni moški. Kot ugotavljajo Fennell (2011) in Merkh idr. (2009), so moški 

pogosteje izpostavljeni rabi kondomov. Predvidevam, da je tudi spolna vzgoja 

usmerjena predvsem v informiranje o kondomih, saj je morda za prvi spolni odnos 

dobra izbira tudi zaradi tega, ker ne posega v telo mladostnika (v primeru, da se osebe 

odločijo za spolne odnose v času mladostništva). Zanimiva pa se mi zdi Aljaževa 

izkušnja, saj ni uporabil nobene oblike kontracepcije.  

Vsi intervjuvanci, razen Aljaža, govorijo o dogovarjanju za prvo kontracepcijo. Karel 

pravi, da se s partnerico o tem nista nič pogovarjala, saj je bil kondom edina izbira 

(»Nisva se prej dogovarjala. Ker je bila edina izbira kondom.«). Kristjan se ne spomni, 

če sta se z ženo pogovarjala o tem, ampak je potem priskrbel kondom (»Prvič ne vem 

če sva se kej točno pogovarjala … Ženi tudi ni bilo predstavljeno … Niso se o tem 

Oseba/ 

kontracepcija 

Kondomi KT PSO Jutranja 

tabletka 

NND Nožnični 

obroček 

Maternični 

vložek 

Koledarska 

metoda 

Abstinenca 

Karel x x x x x     

Kristjan x  x  x     

Simon x  x       

Tilen x     x    

Benjamin x     x    

Patrik x      x   

Oliver x     x    

Filip x x x x      

Jakob x  x x    x  

Aljaž x  x      x 
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pogovarjali. Je bilo bolj v smislu, boš poskrbel ti za zaščito? In ja, bom js poskrbel. In 

sva nekako vedela, o čem govoriva no. Tko je bilo na začetku.«). Simon pravi, da sta 

oba vedela, da bosta uporabila kondom, in nista želela uporabiti druge oblike 

kontracepcije zaradi želje po tem, da se ne bi izpostavila (»V bistvu sva na isto 

kontracepcijo obadva ciljala. Pač obadva sva imela v glavi, pač da je treba dat gor 

kondom. Nisva pa šla pol na karkol druzga, hormonsko kontracepcijo. Sva bla 

premlada, mislm premlada … Ne premlada, sam obema je blo smotan, da bi zdej šla 

h ginekologu ona pa da pol bi tm rihtal vse te zadeve. Ni se hotla izpostavljat v teh 

letih. Na to varijanto.«). Tilen omeni, da je za prvi spolni odnos kondome priskrbela 

partnerka, potem pa sta se izmenjevala (»Za prvič mislm da je blo tko, da ga je ona 

prinesla. Drugač sva se pa pol zmenila, da recimo vsako škatlico en kup. In v vsaki 

škatlici jih je 10, ko jih zmanjka, je vsakič drug na vrsti.«). Benjamin pravi, da je bila 

uporaba kondoma vnaprej dogovorjena (» - […] a sta vidva že vnaprej planirala, da 

bosta uporabljala kondom, a je bla to spontana odločitev? - Ne, že vnaprej.«). Patrik 

pravi, da je bil spolni odnos bolj spontan in kondom je bil takrat najbolj priročen (»Je 

blo bl spontano. […] It was in the heat of the moment. […] pač to sva mela pri roki.«). 

Oliver pravi, da sta se s partnerko že prej dogovarjala za uporabo kondoma, nato sta 

ga uporabljala tudi kasneje (»To sva bla že s punco skupi kaj pa vem, neki časa, 

kakšne 2 al pa 3 mesece, pa sva se skupi dogovorila, da bova to, ane. Da pač itak sva 

bila za, da se to varno izvede, al kakorkol. Tko da sva se skupi odločila za to, da bova 

pač kondom uporabila. Pa sva jih pol tut neki časa uporabljala.«), podobno pa pravi 

tudi Jakob (»Sva se že prej pogovarjala o tem, že kakšen mesec al pa dva prej.«). Filip 

se ne spomni, da bi s partnerko imela dogovor glede prve rabe kontracepcije (»Nisva 

nič prej govorila, js se ne spomnim.«).  

Tilen, Jakob in Karel so izpostavili tudi pripravo na prvi spolni odnos. Tilen pravi, da 

je pred spolnim odnosom sam preizkusil kondom (»Pa prej sem enkrt doma sprobu 

kako gre gor, da ne bi kej slučajno … […] Ja, sem hotu bit ziher.«), podobno pa pravita 

tudi Jakob (»Pač preden sem prvič seksal, sem dal tut sam kondom gor.«) in Karel 

(»Pa ja, sem dal takrt kondom gor, sam tok da sem bil zih kako in kaj.«). .«). 

Iz odgovorov sklepam, da se je tem trem moškim zdelo pomembno, da so pripravljeni 

na uporabo kontracepcije in da imajo že pred prvim spolnim odnosom izkušnjo 

natikanja kondoma.  

Jutranja tabletka 

V preteklosti so jutranjo tabletko kot kontracepcijo uporabili Karel, Filip in Jakob.  

Karel, Filip in Jakob govorijo o odločitvi za jutranjo tabletko. Karel izpostavi, da sta 

se za rabo jutranje tabletke s partnerko odločila skupaj (» - A to sta se skupi odločila, 

da bo jutranja tabletka? - Ja, skupi.«). Filip pravi, da je partnerica šla iskati tabletko po 

tem, ko sta imela nezaščiten spolni odnos, naslednjič pa sta se že vnaprej dogovorila, 

da bosta uporabila jutranjo tabletko (»Ta prvič je blo tko, pač da sva, pa je šla pol iskat. 

Se je zgodilo, da sva pozabla dat kondom gor. Pa je pol vzela. Prvič sva tko naredila, 

druge dvakrat sva se pa vnaprej tko zmenila.«). Jakob o izkušnji rabe jutranje tabletke 
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pove takole (»Šla sva takoj, v eni uri sva bla v mestu v dežurni ambulanti. […] Ja, enkrt 

sva šla pa zjutri, k je blo to enkrt ponoč, pa se je odprl ob osmih. Ja, ja, ful, js sm ful 

strikten glede tega. K vem, ful sem si vsakič prebral od tega.«; »In sva isto šla po 

jutranjo tabletko tko kakšen mesec pa pol nazaj. […] Ja, sem dal predlog pa reku, dejva 

to naredit.«).  

Pri Karlu je bila odločitev skupna, Filip pa pravi, da sta se kasneje s partnerko že 

vnaprej dogovarjala za uporabo jutranje tabletke. Jakob pa je dejal, da je bil on tisti, ki 

je dal pobudo za uporabo te tabletke.  

Karel je izpostavil še zadovoljstvo in nezadovoljstvo z jutranjo tabletko (»Tko da 

neki res plusov nima, razen da prepreči da bi zanosu. Slabost je pač ane, da je verjetn 

kr na hard za telo.«). Pozitiven se mi zdi učinek tablete pri preprečevanju nosečnosti, 

negativen pa potencialen vpliv na partnerko. 

Kontracepcijska tableta 

V preteklosti je kontracepcijsko tableto kot kontracepcijo uporabljal Karel. 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Delitev vlog. 

Karel govori o svoji vlogi pri KT (kontracepcijski tableti) v preteklosti (» - Ja za 

tabletke nisem imel neki vloge, ker jih je punca jemala že prej. Razen pol, k jih je nehala 

jemat. Ampak ja, men je blo pač vseen. - A si imel ti kakšno vlogo tu? Pri izbiri? - Ne.«).  

V tem primeru je partnerka že od prej jemala kontracepcijske tablete, preden sta s 

Karlom začela partnerski odnos. V tem primeru Karel ni imel vloge pri izbiri 

kontracepcije.  

Kondom 

V preteklosti so kondom kot kontracepcijo uporabljali Karel, Kristjan, Simon, Patrik, 

Oliver, Filip in Aljaž. 

Intervjuvanci govorijo o svoji vlogi pri kondomu v preteklosti. Karel pravi, da ga 

uporaba kondoma na začetku niti ni toliko motila, potem pa nad uporabo ni bil pretirano 

navdušen (» - No, tuki [pri uporabi kondomov] nisem bil js neki ful nahajpan. Čeprav 

ja, sej na začetku je blo neki časa še kr navadn. Vem, da sva na začetku res uporabljala 

kondom. - A si ti takrat priskrbel kondome? - A veš, da ne vem. Al pa sva jih oba nosila. 

To se pa res ne spomnim. Vem pa, da sva pol skupi za njih plačevala. Nisva se pa 

vnaprej dogovarjala.«). Kristjan pravi, da je za kondome poskrbel on ( »Jaz sem za to 

poskrbel ponavadi.«). Simon pravi, da sta oba skrbela za to, da sta imela kondome in 

se pri nakupu izmenjevala (»Kot pri kondomih, ko sva jih kupovala, je vsakič drug 

šel.«). Tako je bilo tudi pri Patriku (»Pa js sm jih tut šel kupit …«) in Oliverju (»Je blo 

tko da je enkrt en kupu, enkrt drug kupu.«). Filip in Aljaž pa o svoji vlogi pri kondomu 

nista govorila.  

Ko pride do kondoma, je pri intervjuvancih vidna njihova vloga predvsem v smislu 

nakupa, torej financiranja te kontracepcije.  
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Obroček 

V preteklosti je obroček kot kontracepcijo s svojo partnerico uporabljal Benjamin. 

Benjamin govori o vlogi pri obročku v preteklosti. Pravi, da je partnerica imela 

negativne stranske učinke pri uporabi obročka (»Ja pač partnerka je imela več 

negativnih stvari od tega kot pa pozitivnih in sva pol switchnila.«). 

Na tak način je bil najverjetneje tudi seznanjen s tem, kaj se pri partnerici dogaja. Tako 

sta na podlagi negativne izkušnje skupaj spremenila obliko kontracepcije, s tem sta 

začela uporabljati kondome.  

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje sem izhajala iz kategorije Partnerski odnos. 

Intervjuvanci izpostavljajo tudi pogovor o menjavi kontracepcije. Benjamin pravi, da 

sta se s partnerko v času uporabe nožničnega obročka pogovarjala o težavah, nato pa 

je prišlo do pobude za menjavo kontracepcije (»Mislim, da sva se skos pogovarjala in 

pač tut ko je jemala, ko je imela obroček, so bli že skoz neke težave, je ven lezu, je blo 

kakšno vnetje. In pol pride do tega, da bi raje zamenjal in zakaj bi to trpel, če je 

brezveze. Ni vredno.«). Patrik govori o menjavi kondomov, potem pa še o menjavi 

kontracepcije in da je on dal pobudo (»Zamenjala sva znamko kondomov, pol sem pa 

js apeliral nanjo, če bi lahko kej druzga. In pol je šla ona do ginekologa in je dobila to.«; 

» - Si potem punco aktiviral, nej drugo varijanto proba poiskat? - Bolj kot ne, ja.«). 

Oliver pravi, da je partnerka predlagala menjavo, da bi začela uporabljati nožnični 

obroček, potem pa z uporabo ni bila zadovoljna, zato sta ponovno začela uporabljati 

kondome (»Pa je takrt punca predlagala, da bi probala samo. Pa sva probala za en 

mesec, pol se je pa po tem punca odločila, da ne bi več tega. In sem js tut reku da ne, 

da je uredu, da sva prej s kondomi in da bova loh tut pol s kondomi. Pa sva to nehala.«). 

Jakob pravi, da sta se s partnerko pogovarjala o uporabi tabletk, hkrati pa mu je bilo 

pomembno, da ta izbira ustreza tudi partnerici (»Sva se pogovarjala dost od tega sva 

govorila o tabletkah, ampak je blo dost tko, js sem reku punci, lej mislm, če bi. Pa tut 

če bi bla ona to pripravljena probat, ampak če pa ni, pa sam ne. Sam ne, če ti ni kul, 

nima smisla.«). 

Intervjuvanci so imeli vlogo tudi pri menjavi kontracepcije, saj so bili z njo seznanjeni, 

delno pa so pri pogovorih o menjavi kontracepcije tudi sodelovali. Možno je zaznati, 

da so upoštevali tudi vidik partnerke. Glede pobude pa so njihove izkušnje različne, 

nekateri so sami dali pobudo za menjavo, pri nekaterih je dala pobudo partnerka, do 

menjave pa je lahko prišlo tudi preprosto zaradi stranskih učinkov uporabljane 

kontracepcije.  
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3.3 Ugotovitve 

3.3.1 Vloga moških  

Ugotavljam, da se intervjuvani moški v raziskavi med seboj razlikujejo glede tega, kako 

vidijo svojo vlogo pri kontracepciji. Podobnosti pri njihovem vidiku na vlogo so se 

predvsem videle skozi metodo kontracepcije, ki so jo uporabljali.  

Opaziti je, da intervjuvanci, ki uporabljajo moško vrsto kontracepcije (kjer je za uporabo 

ključen moški partner), bolj izpostavljajo pomembnost njihove vloge za uporabo 

metode. Konkretno je to opaziti pri prakticiranju prekinjenega spolnega odnosa in 

kondoma. Prekinjen spolni odnos zahteva samokontrolo moškega (Pull-out method, 

b.d.), kondom pa je potrebno natakniti na nabrekel penis pred spolnim odnosom 

(Kondom, b.d.). Pri kondomu so nekateri intervjuvanci izpostavili tudi pomembnost 

preverjanja kondoma, torej pravilna namestitev, da občutek ni nenavaden. Zdi se mi, 

da rabo takšne kontracepcije dobro povzame izjava enega od intervjuvancev, ki pravi: 

»To ženska ne more sama.« Torej je v tem primeru prisotnost in aktivnost moškega v 

vlogi tistega, ki uporablja kontracepcijo, ključna. To lahko povežem tudi z ugotovitvami 

Darroch (2000), saj je za te metode (ki so vezane na spolni odnos) potrebna 

participacija moških.  

Intervjuvanci, ki so govorili o svoji vlogi pri metodah, ki niso izključno moške, temveč 

ženske in kombinirane, so izpostavljali manjšo pomembnost svoje vloge. Pri rabi 

materničnega vložka eden od intervjuvancev izpostavi, da tukaj vloge sploh nima 

(maternični vložek je za nekaj let vstavljen v telo ženske in medtem zanj ni potrebno 

nič skrbeti). Pri kontracepcijskih tabletah in nožničnem obročku prihaja do podobnosti, 

saj intervjuvanci navajajo preverjanje stanja (kdaj vzeti tableto, kdaj odstraniti in vstaviti 

obroček), opominjanje na uporabo in to, da ženska partnerka s to obliko kontracepcije 

uporablja sama (sama vzame tabletko, sama vstavi obroček). Pri oblikah, kjer se 

vključujeta oba partnerja (NND, koledarska metoda, abstinenca), pa se zdi, da je vloga 

odvisna od tega, kolikor se tudi sam moški partner želi vključevati. Dober primer sta 

intervjuvanca, ki uporabljata NND s partnerkama. Eden od njiju meni, da nima velike 

vloge in rabo metode v večji meri prepušča ženski partnerici, na drugi strani pa je drugi 

intervjuvanec bolj vključen v beleženje in vrednotenje pri metodi. Pri NND se torej lahko 

moški vključuje na različne načine (Vusse idr., 2003), stopnja vključevanja pa ni pri 

vseh moških partnerjih enaka. Podobno se tudi intervjuvanec, ki uporablja koledarsko 

metodo, vključuje v preverjanje koledarčka. Pri intervjuvancu, ki prakticira abstinenco, 

pa je moč zaznati njegovo vlogo pri pogovoru o napetosti, ko si želita spolnosti.  

Vlogo moških, ki v partnerskem odnosu uporabljajo kontracepcijo, ki ni vezana na 

spolni odnos, povezujem z ugotovitvami Belfield (2004), saj se je s tako kontracepcijo 

zmanjšala vidnost moških v sferi kontracepcije. 

Pri razmišljanju o njihovi vlogi v prihodnosti nekateri menijo, da bo njihova vloga ostala 

enaka, drugo, da se bo vloga spremenila, če bodo uporabljali drugo obliko 

kontracepcije, eden od njih pa izpostavi skrb za rabo metode v prihodnosti.  
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Eden od intervjuvancev izpostavi, da svojo partnerko podpira pri rabi tiste 

kontracepcije, za katero se tudi sama odloči. Drugi intervjuvanec pa sam izpostavi, da 

je raziskoval metode kontracepcije, ki bi jima s partnerko ustrezale. Torej na eni strani 

lahko moški prepusti odločitev ženski partnerici in jo pri tem podpira, na drugi pa moški 

partner išče metodo za oba v odnosu.  

Intervjuvanci so svojo vlogo izražali tudi preko skrbi za partnerko, predvsem v 

kontekstu stranskih učinkov metod kontracepcije. Nekateri so se iz tega razloga 

umikali uporabi metod, ki bi lahko povzročile nezaželene stranske učinke, drugi pa so 

bili pozorni na to, če ženska partnerica doživlja stranske učinke. Opažam, da so 

nekateri kljub temu, da so imeli skrb za partnerico ob uporabi določene metode, to 

metodo kljub skrbi podpirali.  

Intervjuvanci so govorili o tem, kakšno vlogo ima njihova ženska partnerica. Nekateri 

moški so zaradi izbrane metode odvisni od žensk v kontekstu kontracepcije. Te misli 

izražata tudi Dorman in Bishai (2012). Tu gre predvsem za tiste, ki uporabljajo žensko 

obliko kontracepcije (maternični vložek, kontracepcijske tablete, nožnični obroček), saj 

je v tem primeru vloga ženske partnerice ključna, saj je ona tista, ki pripravek vnaša v 

telo. Torej so nekateri moški za kontracepcijo popolnoma odvisni od ženske partnerke. 

Eden od intervjuvancev odpira tudi družbeni vidik in kako je kot posledica razvoja 

hormonske kontracepcije prišlo do večje razpoložljivosti žensk in njihove odtujenosti 

od lastnih teles. Campo-Engelstein (2012a) tudi pravi, da so ženske sedaj bolj spolno 

dostopne. To pa so povzročile metode kontracepcije, ki so neodvisne od spolnega 

odnosa. Nekateri intervjuvanci menijo, da so ženske v svoji vlogi pri kontracepciji bolj 

aktivne, to pa predvsem zato, ker imajo večji interes, da preprečijo zanositev, ker se s 

kontracepcijo zavarujejo in ker ženska z nosečnostjo nosi večje posledice kot moški. 

Tudi s pogledom v zgodovino in s prizadevanji Margaret Sanger (Henigman, 14. 4. 

2015) lahko opazimo, da so posledice neuspelih splavov in rojstev najbolj čutile 

ženske.  

Moški so govorili tudi o njihovi vlogi iz vidika družbenega pogleda. Navajali so, da 

moški nimajo izkušnje poroda, nosečnosti, da ne nosijo odgovornosti. Dodajajo tudi, 

da je moškim v kontekstu kontracepcije lažje in da lažje odidejo v primeru zanositve. 

Campo-Engelstein (2013) pravi, da so nekateri moški in ženske mnenja, da moški niso 

visoko motivirani, da bi preprečili zanositev. Zanimivo je, da intervjuvanci izpostavljajo 

te teme in pravijo, da so drugi moški takšni. Ni se mi zdelo, da so te informacije 

izpostavljali, ker bi to zaznali pri sebi ali pri bližnjih. 

O tem, koliko so moški sami motivirani za večjo participacijo pri vprašanju 

kontracepcije, je zgovorno tudi njihovo znanje o razvoju novih moških vrst 

kontracepcije in njihovo mnenje o preizkusu nove moške kontracepcije. O metodah, ki 

se razvijajo za moške, so intervjuvanci delno informirani, saj nekateri vedo, kaj se 

razvija, nekateri pa ne. Tako se mi zdi, da se nekateri intervjuvanci bolj zanimajo za 

opcije moške kontracepcije, ki bodo verjetno nekoč na voljo, s tem pa morda želijo bolj 

aktivno nastopiti pri kontracepciji. Kar se tiče preizkušanja novih oblik kontracepcije, 

pa več kot polovica intervjuvancev (6 moških) ni naklonjena preizkušanju, oziroma jih 
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sami ne bi preizkusili. Torej kljub temu, da nekateri intervjuvanci metode v razvoju 

poznajo in se jim zdijo naklonjeni (eden od intervjuvancev prav posebej tudi izpostavi 

potrebo po tem, da se nove oblike kontracepcije razvijajo), le-teh večina ne bi želela 

preizkusiti. Menim, da ima tukaj glavno vlogo nepreizkušenost teh metod, pomanjkanje 

informacij in strah pred stranskimi učinki. Zdi se, da bi bili nekateri intervjuvanci 

preizkusu metod bolj odprti, če bi bile te metode že preizkušene in potrjene kot varne 

za uporabo. Na drugi strani pa pri tem lahko razmišljamo tudi o tem, kakšno vlogo 

imajo pri tem ženske partnerice. Ali bi sploh želele prepustiti moškim odgovornost za 

uporabo moške oblike kontracepcije? V raziskavi Glasier idr. (2010) so ugotovili, da so 

ženske v 40 % odprte ideji, da bi one s svojim partnerjem v prihodnosti uporabljale 

hormonsko kontracepcijo za moške. Torej lahko predvidevamo, da bi nekatere ženske 

v času, ko se bodo začele pojavljati nove oblike kontracepcije za moške (hormonske), 

uporabo takšne metode v svojem odnosu podprle, s tem pa tudi zaupale moškemu 

partnerju, da to metodo uporablja. 

Pri odločitvi moških za vazektomijo ugotavljam, da so intervjuvanci temu posegu bolj 

odprti kot pa preizkusu novih oblik kontracepcije. Razlogi za to so uveljavljenost 

posega, poseg je bolj prijazen telesu kot vnašanje nečesa v telo, razbremenitev ženske 

partnerke in dobra možnost za takrat, ko si ne želiš več otrok. O razbremenitvi 

partnerke govori tudi dr. Sašo Drobnič (Delo, 4. 10. 2016), na drugi strani pa izpostavi 

tudi o strahu za »moškost« (Žurnal24, 15. 1. 2016), ki ga tudi izpostavlja eden od 

intervjuvancev kot razlog, zakaj se za tak poseg ne bi odločil. Ko so bili intervjuvanci 

vprašani o številu sterilizacij in vazektomij, pa so nekateri intervjuvanci predlagali, da 

se stori več sterilizacij kot vazektomij zato, ker pri tem vztrajajo ženske in želijo s tem 

one prevzeti odgovornost za kontracepcijo.  

Ko pride do odgovornosti za kontracepcijo, se intervjuvanci strinjajo, da je le-ta 

odgovornost obeh partnerjev, eden od intervjuvancev pa izpostavi, da so moški zaradi 

trenutno vpeljanega sistema bolj izključeni iz odločitve za kontracepcijo. In res se zdi 

tako, saj se ženske in dekleta na ginekološkem pregledu pogovarjajo o kontracepciji, 

informacije dobijo tudi preko spolne vzgoje. Dečki in moški pa informacije dobijo pri 

spolni vzgoji. Intervjuvanci tudi menijo, da se odgovornost za kontracepcijo prenaša 

na ženske, in da sta za to lahko dva razloga: sistem in moški (uveljavljanje svoje volje 

in neuporaba kondoma).  

3.3.2 Zadovoljstvo z vlogo  

Ugotavljam, da so moški s svojo trenutno vlogo pri kontracepciji zadovoljni. Nihče od 

njih ni izrazil, da bi si želel pri trenutni vlogi kakšnih sprememb. Ta vidik je zanimiv, saj 

so nekateri moški izrazili, da se odgovornost za kontracepcijo preveč prenaša na 

ženske, obenem pa sami v svojem partnerskem odnosu pri kontracepciji ne želijo 

vnašati sprememb. Sprašujem se, če intervjuvanci menijo, da so tudi njihove partnerke 

bolj obremenjene s skrbjo za kontracepcijo, ali pa njihove partnerke niso obremenjene 

s tem, zato tudi ni potrebe po spreminjanju njihove vloge. 
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3.3.3 Moška kontracepcija, zadovoljstvo in naklonjenost tem metodam 

Intervjuvanci so našteli naslednje metode kontracepcije za moške: kondomi, 

vazektomija, prekinjen spolni odnos, abstinenca in naravne metode. Vsem 

intervjuvancem je skupno, da so omenili kondome. Zdi se, da so kondomi tudi najbolj 

izpostavljena oblika kontracepcije za moške, saj so nekateri omenili, da so v času 

odraščanja tudi najpogosteje slišali zanje. To se sklada z ugotovitvami Fennell (2011) 

in Merkh idr. (2009), saj pravita, da se raba kondomov pri moških bolj poudarja. 

Intervjuvanci ločujejo moške metode glede na zanesljivost, spolnega partnerja in 

trajanje metode.  

Pri kondomih so vsi intervjuvanci navajali pozitivne in negativne izkušnje s kondomi. 

Zadovoljni so bili z zanesljivostjo, preprečevanjem spolno prenosljivih bolezni, lahke 

dostopnosti, praktičnosti in možnosti prostega izliva pri spolnem odnosu. Nezadovoljni 

so bili s tem, ker kondomi lahko počijo, dajejo slabši občutek, so neudobni, jih je treba 

kupiti, ves čas jih je treba imeti pri sebi. Eden od intervjuvancev je izpostavil tudi to, da 

se mu uporaba kondomov ne zdi tako smiselna pri daljših partnerskih odnosih, kar pa 

se sklada z ugotovitvami Ringheim (1996). Nekateri intervjuvanci bi si želeli, da bi bili 

kondomi brezplačni, eden od njih pa pravi, da razume, zakaj so plačljivi. Za moške se 

zdi kondom dobra izbira za kontracepcijo, saj je reverzibilna, razmeroma zanesljiva in 

lahka za uporabo. O tej metodi so tudi dobro informirani. 

S prekinjenim spolnim odnosom so bili intervjuvanci zadovoljni, ker ni potrebe po 

nakupu kondomov in ker je pri spolnem odnosu boljši občutek. Ampak na drugi strani 

pa so kot negativno izpostavili nezanesljivost, nesproščenost in uničenje vzdušja.  

Intervjuvanca, ki imata izkušnjo rabe naravnega načrtovanja družine, sta naštela 

različne pluse te metode: različni nameni (kontracepcija ali želja po zanositvi), 

poznavanje telesa, brez stranskih učinkov in bolj odprta komunikacija. V okviru 

minusov pa izpostavita: nižja zanesljivost, v primeru da se uporabljajo druge metode, 

učenje metode (in abstinenca), vsakodnevno spremljanje, obdobja oteženega 

spremljanja in lastna odgovornost. 

3.3.4 Pogovor o spolnosti 

Intervjuvanci se v splošnem s partnerkami pogovarjajo o spolnosti in kontracepciji. 

Dejavniki, ki pa so po njihovih besedah vplivali na pogovor, so: trajanje partnerskega 

odnosa, prelomnice v odnosu (npr. čas po porodu) in doživljanje te tematike (kot 

pomembne ali manj pomembne). 

Izpostavljeni so bili tudi pogovori o nezaželeni nosečnosti v smislu, kaj bi se zgodilo, 

če bi prišlo do tega. Intervjuvanci izpostavljajo dogovore, ki jih imajo s svojimi 

partnericami. Razložili so tudi pogovore, ki se tičejo trenutnega namena pri plodnosti, 

torej kakšen je dogovor pri rabi kontracepcije, ali se že ves čas partnerskega odnosa 

izogibajo zanositvi, kakšen je dogovor za rabo kontracepcije v prihodnosti (si želita 

otrok, oz. kdaj si jih želita). Ravno za odločitev za starševstvo v prihodnosti je pri 

intervjuvancih, ki še nimajo otrok, bila ključna osamosvojitev in finančna stabilnost.  
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Večina intervjuvancev pove, da s pogovori o spolnosti in kontracepciji nimajo težav, in 

da so odprti za pogovor o teh temah. Eden od intervjuvancev je povedal, da je bila zanj 

prelomnica v času po porodu, saj mu je bilo takrat neprijetno govoriti o tem, sedaj pa 

mu je tudi izbrana metoda pomagala, da se o tem pogovarja bolj sproščeno kot prej.  

3.3.5 Kontracepcija v preteklosti in takratna vloga 

Intervjuvanci so v preteklosti uporabljali naslednje metode: kondomi, kontracepcijske 

tabletke, prekinjen spolni odnos, jutranja tabletka in nožnični obroček. Prva 

kontracepcija, ki so jo uporabili, je bil kondom. Kontracepcije pri prvem spolnem 

odnosu ni uporabil le eden intervjuvanec, vsi ostali pa so uporabili kondom. Nekateri 

od teh, ki so pri prvem spolnem odnosu uporabili kontracepcijo, so se za kontracepcijo 

vnaprej dogovorili, pri drugih pa je bila odločitev spontana. Kondom pa je bila ena od 

najlažjih opcij. Trije intervjuvanci so pred prvim spolnim odnosom kondom tudi 

preizkusili, saj so se želeli prepričati, kakšna je uporaba kondoma v praksi. Sklepam, 

da se jim je zdelo pomembno, da so na uporabo kondoma pripravljeni.  

Pri rabi jutranje tabletke so izkušnje intervjuvancev različne. Dva pravita, da sta se za 

tabletko odločila skupaj s partnerko, tretji pa pravi, da je sam dal pobudo za uporabo 

te metode kontracepcije.  

Intervjuvanec, ki je uporabljal kontracepcijsko tabletko, pravi, da takrat ni imel nobene 

vloge, saj je tabletko partnerka jemala še preden je z njim stopila v partnerski odnos.  

Tisti, ki je uporabljal nožnični obroček, pravi, da sta to metodo kontracepcije potem 

menjala zaradi stranskih učinkov. Torej je bil seznanjen s temi stranskimi učinki, potem 

pa sta začela uporabljati kondome. 

Intervjuvanci, ki so uporabljali kondome v preteklosti, so v kontekstu njihove vloge 

govorili predvsem o finančnem vidiku. Eden od njih pravi, da je bil on edini v odnosu, 

ki jih je kupoval, drugi pa pravijo, da so se izmenjevali s partnerko pri nakupu.  

Njihova vloga pri metodah v preteklosti se je izražala tudi skozi pogovor o menjavi 

kontracepcije. Pri teh pogovorih so intervjuvanci sodelovali in podpirali menjave. 

Nekatero so za menjavo dali pobudo sami, pri drugih pa je partnerka dala pobudo za 

menjavo. 
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3.4 Refleksija 

Ko pomislim na čas, ko sem se odločala za temo moje magistrske naloge, se spomnim, 

da je moje diplomsko delo bilo tisto, ki me je usmerilo v raziskovanje moških v 

kontekstu kontracepcije. V diplomskem delu sem ugotovila, kako močni so družbeni 

vplivi, ko pride do uporabe kontracepcijske tabletke. Tako pa me je zanimal tudi 

družbeni vidik, ko pride do vključenosti moških pri kontracepciji. Če sem iskrena, na 

svoje magistrsko delo gledam kot nekakšno nadaljevanje diplomskega dela, saj je 

razvoj kontracepcijske tabletke moške potisnil v ozadje. Skozi pisanje magistrskega 

dela se mi je dozdevalo, da sem se lotila pomembnega, a v slovenskem prostoru 

neraziskanega področja. To mi je v času pisanja dajalo moč in motivacijo za nadaljnje 

raziskovanje, saj mi je bilo v interesu, da osvetlim tudi izkušnjo moških. Opazila sem, 

da me je frustriralo pomanjkanje raziskav o tej tematiki. 

Izpostaviti želim zavedanje, da so moja lastna prepričanja zagotovo vplivala na moje 

magistrsko delo, predvsem na vrednotenje izjav intervjuvancev. Ker se mi zdi 

pomembno, da je moški vključen v vprašanje kontracepcije, sem morda malo bolj 

izpostavljala tiste primere, kjer se mi je zdelo, da moški aktivno participira pri 

nadzorovanju rojstev. 

Pri raziskavi menim, da sem vsem intervjuvancem po svojih najboljših močeh pustila 

prostor, da so delili tisto, kar se jim je zdelo pomembno. Ob tem sem jih usmerjala s 

svojimi vprašanji in jim postavljala podvprašanja, ki so bila relevantna za mojo temo 

raziskave. Intervjuvanci so si bili v svojih izkušnjah raznoliki, ampak menim, da sem 

kljub temu dobro izpeljala intervjuje.  

Glede na epidemiološko situacijo se mi zdi pomembno izpostaviti, da sem dva od 

intervjujev izpeljala preko programa Zoom, torej na daljavo, kar je morda vplivalo na 

odgovore intervjuvancev. Zelo sem zadovoljna s tem, da sem imela možnost osem 

intervjujev izpeljati v živo, saj sem mnenja, da je osebni stik pri takšnih raziskavah, kjer 

obravnavamo intimne in v družbi tabuizirane teme, ključen, saj tako lažje vzpostavimo 

varno okolje za deljenje izkušnje. Morda bi intervjuvanca, s katerima sem izpeljala 

intervju na daljavo, v živo podala drugačne odgovore. 

Vzorec v raziskavi je majhen (deset moških), zato ta raziskava ni posplošljiva na 

celotno populacijo. Kljub temu pa njihove izkušnje prinašajo več informacij o tem, kako 

moški doživljajo svojo vlogo pri vprašanju kontracepcije, kar pa je bil tudi cilj raziskave. 

Zdi se mi, kot da je bila raziskava dobra za oris novih vidikov, ki bi jih bilo zanimivo 

raziskati. 

Raziskava mi je odprla nove teme, ki bi jih bilo dobrodošlo raziskovati. Pojavilo se mi 

je vprašanje, kakšne odgovore bi dobili, če bi vključenost moških raziskovali na splošni 

populaciji. Zanimivo bi bilo tudi raziskovanje, kako oba partnerja razumeta in doživljata 

odgovornost za kontracepcijo v partnerskem odnosu. Pri intervjuvancih me je zanimalo 

tudi to, kako bi njihovo vlogo morda opisale njihove partnerke. Menim, da bi bilo 

smiselno v slovenskem prostoru opraviti tudi raziskavo o tem, kakšen odnos imajo 

ženske do moških, ko pride do vprašanja kontracepcije; ali so zadovoljne z njihovo 
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vlogo pri kontracepciji, si želijo, da bi bili v kontracepcijo manj/bolj vključeni itd. Močno 

me je nagovorilo tudi vprašanje sistema, torej kako na primer zdravstveni delavci 

gledajo na vključenost moških, koliko bi bili naklonjeni tej ideji, da bi morda uvedli 

preglede (v povezavi z moških reproduktivnim sistemom) in pogovore za moške. V 

splošnem se mi zdi, da bi bilo vidik kontracepcije zanimivo raziskovati, saj se veliko 

ljudi v svojem življenju sreča s tem vprašanjem.  
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4. Sklep 
Ko sem raziskovala temo vključenosti moških v odločitev o kontracepciji, sem 

ugotovila, da je o tej temi zapisano malo. Že ta informacija se mi je zdela na nek način 

zgovorna, saj se zdi, da nas vloga moških pri vprašanju kontracepcije niti ne zanima, 

saj se ženske pogosteje usmerja v odločevanje o kontracepciji, kot moške. Ugotavljam, 

da v Sloveniji še ni bilo izpeljane raziskave na temo vključenosti moških v to vprašanje. 

Iz tega razloga je velika večina moje literature v angleškem jeziku, čeprav se v 

magistrskem delu navezujem tudi na slovenske avtorje. 

Ugotovila sem, da je to, kako moški zaznavajo svojo vlogo pri kontracepciji, v veliki 

meri povezano s tem, katero metodo kontracepcije v partnerskem odnosu uporabljajo. 

V primeru, da so moški uporabljali moško metodo kontracepcije, so pogosteje omenjali 

pomembnost njihove vloge. Torej, ko pride do uporabe kontracepcije, za katero je 

potrebna participacija moškega, le-ti tudi bolj nazorno vidijo svojo vlogo. In obratno, ko 

je bila uporabljena oblika kontracepcije, ki ni nujno potrebovala participacije moškega, 

so moški redkeje izpostavljali vključenost v sfero kontracepcije. Ta ugotovitev se 

povezuje z mnenjem Belfield (2004), ki pravi, da se je vidnost moških v sferi 

kontracepcije zmanjšala z razvojem oblik kontracepcije, ki niso odvisne od spolnega 

odnosa (to so pretežno ženske oblike kontracepcije). Rezultat kontracepcijske 

revolucije je to, da je kontracepcija postala pretežno ženska domena (Darroch, 2000; 

Edwards, 1994; Belfield, 2004; Zupanič Slavec, 2012). Ko so intervjuvanci razmišljali 

o njihovi vlogi v prihodnosti, so bili mnenja, da se njihova vloga ne bo veliko spremenila.  

Pri intervjuvanju moških glede njihovega doživljanja lastne vloge pri kontracepciji želim 

omeniti, da se mi je zazdelo, da nekateri moški o tej svoji vlogi niso bili nikoli vprašani, 

oz. o tem niso razmišljali. Zdelo se mi je, da sem jih z vprašanjem presenetila in da je 

to za njih neka popolnoma nova tema.  

Nekateri intervjuvanci so svojo vlogo izražali tudi skozi skrb za partnerko, v tem 

kontekstu so omenjali predvsem ženske oblike kontracepcije in stranske učinke le-teh, 

ki potencialno lahko vplivajo na žensko partnerko. Ključna je bila tudi vloga ženskih 

partnerk, saj so nekateri intervjuvanci odvisni od njih za rabo kontracepcije (tisti, ki 

uporabljajo žensko metodo kontracepcije), kar se sklada z ugotovitvijo Dorman in 

Bishai (2012). Eden od intervjuvancev omeni vpliv kontracepcijske revolucije na 

položaj ženske, saj naj bi bile sedaj bolj razpoložljive (s tem se strinja tudi Campo-

Engelstein, 2012a) in bolj odtujene od lastnih teles. Na drugi strani pa so moški 

izpostavljali, da se s kontracepcijo ženske lahko zavarujejo, kar se sklada s preteklimi 

ugotovitvami Margaret Sanger (Henigman, 14. 4. 2015), ki je ravno s tem razlogom 

svoje moči vložila v razvoj kontracepcijske tabletke.  

Zdi se mi, da moški svojo vlogo pri kontracepciji doživljajo kot manj pomembno, saj 

pravijo, da nimajo izkušnje poroda, nosečnosti in da ne nosijo toliko odgovornosti, kot 

jo nosijo ženske. Tudi Campo-Engelstein (2013) pravi, da so nekateri mnenja, da 

moški niso tako zavzeti za preprečevanje zanositve. Raziskave pa kažejo, da moški 

že prevzemajo odgovornost pri kontracepciji (United Nations, 2019). Zanimivo je, da 
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več kot polovica moških (6 intervjuvancev) v raziskavi uporablja moško obliko 

kontracepcije (kondom, prekinjen spolni odnos, sodelovanje pri naravnem načrtovanju 

družine), torej so kljub svoji pomembni vlogi nekateri moške zaznavali kot manj 

odgovorne.  

Ugotavljam, da je večina intervjuvancev seznanjena s tem, katere metode za moške 

so v razvoju, ampak da preizkušanju teh metod niso ravno naklonjeni. Sklepam, da je 

razlog za to strah pred stranskimi učinki, pomanjkanje natančnejših informacij o 

metodah in splošna nepreizkušenost teh metod. Gough (1979) ugotavlja, da bi bilo 

moško kontracepcijsko tableto pripravljeno uporabljati kar 55,6 % vprašanih, kasnejša 

raziskava Glasier (2010) pa odkriva, da bi bilo moško hormonsko kontracepcijo 

pripravljeno uporabljati bistveno manj vprašanih, to je 25 %. Opazimo lahko, da se je 

interes za uporabo hormonske kontracepcije pri moških zmanjšal. To bi lahko pripisali 

vedno večji ozaveščenosti o stranskih učinkih hormonske kontracepcije.  

Za razliko od hormonske kontracepcije se zdi, da so odločitvi za vazektomijo moški 

bolj odprti, saj je to bolj uveljavljen poseg, ki je dober za tisti čas, ko si ne želijo več 

otrok. Pomemben vidik vazektomije, ki je bil izpostavljen pri moških, je bila 

razbremenitev partnerke, ki jo omeni tudi dr. Sašo Drobnič (Delo, 4. 10. 2016). Vidik 

primerjave števila sterilizacij in števila vazektomij razkrije, da so morda ženske tiste, ki 

se podredijo moškim in se zato odločijo za ta poseg, saj one same želijo prevzeti 

odgovornost za kontracepcijo.  

Ko pride do vprašanja odgovornosti za kontracepcijo, se moški strinjajo, da sta za 

kontracepcijo odgovorna oba partnerja. Eden od intervjuvancev pa omeni morebitno 

oviro, ki vpliva na to, da moški niso tako vključeni v odločitev o kontracepciji - sistem. 

Tukaj se pojavi vprašanje pomanjkljivega usmerjanja dečkov in moških v uporabo 

kontracepcije in pretežno predajanje odgovornosti na deklice in ženske za odgovornost 

za kontracepcijo. Bi bilo smiselno za dečke vpeljati preglede za njihov reproduktivni 

sistem, kot jih imajo deklice? Ob tem bi se tudi njim lahko bolj predstavilo odgovornost, 

ki jo imajo lahko pri kontracepciji.  

S trenutno vlogo pri kontracepciji so moški zadovoljni in si ne želijo sprememb. 

Moški metode kontracepcije, ki so jim na voljo, poznajo. Čisto vsi so omenili kondom, 

kar se povezuje z ugotovitvami Fennell (2011) in Merkh idr. (2009), saj se zdi, da se je 

informiranje o kondomih pri moških najbolj poudarjalo. Intervjuvanci so pri vseh 

metodah kontracepcije izpostavljali prednosti in slabosti, ki so se ujemala z 

ugotovitvami v literaturi.  

Pri pogovoru o spolnosti in kontracepciji so moški dejavni akterji, saj so omenjali, da 

se o teh temah s partnerko pogovarjajo. Na pogovore pa so vplivali naslednji dejavniki: 

trajanje partnerskega odnosa, prelomnice v odnosu (npr. čas po porodu) in doživljanje 

te tematike (kot pomembne ali manj pomembne). Pogovarjali so se tudi o nezaželeni 

nosečnosti in tem, kaj bi storili, če bi do tega prišlo. Intervjuvanci v splošnem s pogovori 

o teh tematikah nimajo težav in so za te teme odprti.  
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Kar je bilo skupnega intervjuvancem (razen tistemu, ki kontracepcije ni uporabil) pri 

uporabi prve kontracepcije, je bila raba kondoma. Na podlagi tega sklepam, da so 

moški za prvi spolni odnos vpeljani v rabo kondoma, da se morda za uporabo te 

metode odločajo zaradi zanesljivosti, varovanja pred spolno prenosljivimi boleznimi, 

dostopnosti in dobri informiranosti o rabi te metode. Vloga pri ostalih metodah pa je 

bila različna od posameznika do posameznika. 

Sem mnenja, da je kontracepcijska revolucija prinesla veliko dobrega, saj je ženskah 

omogočila, da so lahko začele nadzirati lastno plodnost, kar jim je omogočilo, da so 

prodrle v javno sfero, se zaposlile in postale aktivne ter obenem bolj vidne članice 

družbe. V tem kontekstu je prišlo do večje svobode o odločanju za rojstvo otrok. Na 

drugi strani pa je revolucija kontracepcije močno vplivala na vlogo moških. Zdi se mi, 

da je bil začetni umik moških iz te sfere dober, če razmišljam o koristi za ženske na 

dolgi rok. Pred kontracepcijsko revolucijo so bile na voljo bolj kot ne le moške oblike 

kontracepcije, torej so jih moški uporabljali in s tem imeli večjo moč pri odločanju za 

otroke, morda niti ne v dogovoru s partnerko. Verjetno je bila tukaj moč patriarhata 

močnejša. Ko so ženske dobile orodje, da so lahko plodnost vzele v svoje roke, so 

verjetno lažje uveljavile svojo voljo, ko je prišlo do rojstva otrok. Sedaj se zdi, da nosijo 

večjo odgovornost, ampak so s tem dobile večjo moč pri odločanju v kontekstu 

kontracepcije. Menim, da je sedaj čas, da se moške povabi nazaj k prevzemanju 

odgovornosti za kontracepcijo, saj se lahko oba partnerja enakovredno skupaj 

zavzemata za njune skupne cilje in namene pri njuni plodnosti.  

Pomembno je, da se moške tudi povabi v dialog glede njihovih namenov pri plodnosti 

in uporabe kontracepcije. Navsezadnje so tudi oni pomembni akterji, saj je pri zanositvi 

podobno kot pri preprečevanju le-te, za oboje sta pomembna oba, moški in ženska. 

Menim, da se moški ne počutijo zaželene, ko pride do pogovora o kontracepciji, saj se 

morda ne počutijo dovolj informirane o vseh oblikah kontracepcije, ki so na voljo. 

Navsezadnje so dekleta in ženske z vsemi različnimi metodami v splošnem bolj 

seznanjene, saj so morda pogosteje izpostavljene informacijam o tem (sistematični 

pregledi, ginekološki pregled, morda tudi v družini). Pri tem pa pozabljamo na dečke 

in moške, ki bi verjetno tudi lahko imeli korist od tega, da bi bili bolje seznanjeni z vsemi 

opcijami, ki so jim na voljo.  

Zaključujem, da bi bilo potrebno moške opolnomočiti pri njihovi vlogi v kontekstu 

kontracepcije. Zdi se, kot da je njihova vloga v družbi sekundarnega pomena, saj naj 

bi za večino kontracepcijskih vprašanj skrbele ženske. Morda bi bilo smiselno tudi 

moškim omogočiti obisk specialista (androloga), kjer bi lahko pogovor tekel tudi o 

kontracepciji in zdravju reproduktivnega sistema. Obenem pa je potencial za večje 

vključevanje moških možen tudi v samih partnerskih odnosih. Če so ženske navajene, 

da one skrbijo za kontracepcijo in da ne potrebujejo pomoči s strani moškega partnerja, 

s tem morda odrivajo moškega partnerja iz participativne vloge. Na drugi strani pa je 

seveda potreben hitrejši razvoj novih moških oblik kontracepcije, ki bodo zanesljive, 

reverzibilne in neškodljive telesu. Menim, da bodo moški lahko bolj samozavestno 

nastopili v svoji vlogi v sferi kontracepcije, ko bodo tudi sami imeli na izbiro široko 
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paleto metod kontracepcije, kot jo imajo npr. ženske. Na takšen način bi bili lahko tudi 

moški neodvisni od žensk in njihove uporabe kontracepcije.  

Verjamem, da mora biti cilj družbe razbremeniti ženske njihove odgovornosti pri 

kontracepciji in dati možnost moškim, da se tudi oni vključijo v to sfero in začnejo 

aktivno participirati, s tem pa posledično tudi prevzamejo odgovornost za svojo 

plodnost.  
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6. Priloge 

6.1 Primer intervjuja 

IZSEK INTERVJUJA - SIMON 

Zdej bi te vprašala o tem, katere oblike kontracepcije si ti uporabljal. V preteklosti.  

Kondom. 

Samo kondom? 

Črta.  

Prekinjen spolni odnos? 

Aja, hja, dobr to je … Mislm, a to je pol tut kontracepcija? 

Ja, je, katerikoli način, da… 

Da preprečiš nosečnost … Ja, to dvoje.  

Okej, kaj ti je blo pa za vsako metodo… Kaj ti je plus neke uporabe, pa minus. Na primer 

pri kondomu… Kaj je loh plus? 

Pri kondomu je plus, ker nimaš tok v glavi … Neke bremze, neke skrbi,ka pa itak pač pol izgine, 

ko se navadš, da ga ne uporabljaš, sam pr tem, k pa ne uporabljaš je velik bolj, k je velik več 

stika, velik boljši občutek, velik boljši stik. Hm, aja pa ni unga vmesnega, obadva navdušena, 

greš, pol pa gor devat uno gumo … 

Mood killer? 

Ja, mood killer, dejansk ti pokvari, ne vem no, na to varijanto. Tko da preferiram prekinjen 

spolni odnos. Pač definitivno.  

Kaj pa je lahko minus prekinjenega spolnega odnosa?  

Slabost je neželena nosečnost. Ostalega pa v bistvu skor ni no. 

Kaj pa na primer to, k lih pri prekinjenem spolnem odnosu to spada pod moško obliko 

kontracepcijo … 

Moški nadzira, ja. 

Kaj pa ta kontrola? 

Eh, ni problem. 

Se ti ni zdel ... 

Ne, nimam … Dejansk, nimam s temu sploh… 

Nimaš te skrbi? 

Ne vem, sej pač na začetku je tko ja smotan, ker ene parkrat k si uno rečeš, o fak, kaj če je pa 

predolg, pa kej tko … Pol pa enkrt pč ne vem, maš pa kilometrino ane (smeh) ane. 
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6.2 Primer kodiranja 

IZSEK INTERVJUJA - SIMON 

Zdej bi te vprašala o 

tem, katere oblike 

kontracepcije si ti 

uporabljal. V 

preteklosti.  

Kondom. 

Samo kondom? 

Črta.  

Prekinjen spolni 

odnos? 

Aja, hja, dobr to je … 

Mislm, a to je pol tut 

kontracepcija? 

Ja, je, katerikoli način, 

da … 

Da preprečiš nosečnost 

… Ja, to dvoje.  

Okej, kaj ti je blo pa za 

vsako metodo … Kaj ti 

je plus neke uporabe, 

pa minus. Na primer 

pri kondomu … Kaj je 

loh plus? 

Pri kondomu je plus, ker 

nimaš tok v glavi … 

Neke bremze, neke 

skrbi, kar pa itak pač pol 

izgine, ko se navadš, da 

ga ne uporabljaš, sam 

pr tem, k pa ne 

uporabljaš je velik boljš, 

k je velik več stika, velik 

boljši občutek, velik 

boljši stik. Hm, aja pa ni 

unga vmesnega, 

obadva navdušena, 

greš, pol pa gor devat 

uno gumo … 

Mood killer? 

Ja, mood killer, dejansk 

ti pokvari, ne vem no, na 

to varijanto. Tko da 

preferiram prekinjen 

spolni odnos. Pač 

definitivno.  

Kaj pa je lahko minus 

prekinjenega spolnega 

odnosa?  
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Slabost je neželena 

nosečnost. Ostalega pa 

v bistvu skor ni no. 

Kaj pa na primer to, k 

lih pri prekinjenem 

spolnem odnosu to 

spada pod moško 

obliko kontracepcijo… 

Moški nadzira, ja. 

Kaj pa ta kontrola? 

Eh, ni problem. 

Se ti ni zdel.. 

Ne, nimam … Dejansk, 

nimam s temu sploh … 

Nimaš te skrbi? 

Ne vem, sej pač na 

začetku je tko ja 

smotan, ker ene parkrat 

k si uno rečeš, o fak, kaj 

če je pa predolg, pa kej 

tko … Pol pa enkrt pč 

ne vem, maš pa 

kilometrino ane (smeh) 

ane 

(smeh) 
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6.3 Tabela s kategorijami in kodami 

 

Informiranost Poznavanje 
kontracepcije 

- Znanje o vrstah kontracepcije 

- Primernost moških vrst kontracepcije 

- Vazektomija proti sterilizaciji 

- Informiranje o kondomih 

Informiranost Moška 
kontracepcija 

- Preizkus nove moške kontracepcije 

- Znanje o razvoju novih moških vrst kontracepcije 

- Odločitev za vazektomijo 

- Potreba po novih oblikah kontracepcije 

- Naklonjenost novim oblikam moške kontracepcije 

Izkušnje Prvi spolni 
odnos 

- Prva kontracepcija 

- Dogovarjanje za prvo kontracepcijo 

- Priprava na prvi spolni odnos 

Izkušnje Izkušnje s 
kontracepcijo 

- Uporabljene metode 

- Nezadovoljstvo s kondomi 

- Zadovoljstvo s kondomi 

- Nenaklonjenost kondomom pri dlje trajajočih 

odnosih 

- Zadovoljstvo z jutranjo tabletko 

- Nezadovoljstvo z jutranjo tabletko 

- Nezadovoljstvo s PSO 

- Zadovoljstvo s PSO 

- Zadovoljstvo z NND 

- Nezadovoljstvo z NND 

- Odločitev za jutranjo tabletko 

- Iskanje primernega kondoma 

Izkušnje Financiranje 
kontracepcije 

- Naklonjenost brezplačnim kondomom 

- Nenaklonjenost brezplačnim kondomom 

- Dostopnost kondomov 

Partnerski 
odnos 

Odgovornost 
in 

kontracepcija 

- Odgovornost za kontracepcijo 

- Odgovornost ženske 

- Prenos odgovornosti na ženske 

- Neenakost v plodnosti 

Partnerski 
odnos 

Pogovor o 
spolnosti 

- Pogovarjanje o spolnosti 

- Namen pri plodnosti 

- Počutje ob pogovoru 

- Pogovor o nezaželeni nosečnosti 

- Pogovor o menjavi kontracepcije 

- Vpliv metode na pogovor 

Delitev vlog Vloga 
ženske 

- Vloga ženske partnerice 

- Razpoložljivost ženske 

- Odtujenost žensk od lastnih teles 
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- Interes žensk, da preprečijo zanositev 

- Ženske se s kontracepcijo zavarujejo 

- Ženska nosi posledice 

Delitev vlog Vloga 
moškega 

- Vloga v preteklosti KT 

- Vloga v preteklosti kondom 

- Vloga v preteklosti obroček 

- Vloga pri PSO 

- Vloga pri NND 

- Vloga pri obročku 

- Vloga pri KT 

- Vloga pri koledarski metodi 

- Vloga pri kondomu 

- Vloga pri materničnem vložku 

- Vloga pri abstinenci 

- Zadovoljstvo z vlogo 

- Vloga v prihodnosti 

- Skrb za partnerko 

- Podpora pri odločitvi partnerice za kontracepcijo 

- Želja po tem, da se s kontracepcijo ne bi bilo treba 

ukvarjati 

- Raziskovanje metod kontracepcije 

Delitev vlog Družbeni 
pogled na 

moške 

- Odhod moških 

- Moškim je lažje 

- Moški nimajo izkušnje poroda 

- Moški nima izkušnje nosečnosti 

- Moški ne nosijo odgovornosti 
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6.4 Vabilo k sodelovanju v raziskavi 

 

 

VABILO K SODELOVANJU V RAZISKAVI O VKLJUČENOSTI 

MOŠKIH V ODLOČITEV O KONTRACEPCIJI 

 

Prijazno vas vabim k sodelovanju  v raziskavi o VKLJUČENOSTI MOŠKIH V 

ODLOČITEV O KONTRACEPCIJI. 

 

Sem Katja Podbevšek, študentka magistrskega študija socialne pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge z naslovom Vključenost 

moških v odločitev o kontracepciji, pod mentorstvom dr. Špele Razpotnik, raziskujem 

vlogo moških, ko pride do kontracepcije. 

V splošnem bi lahko rekli, da se kontracepcijo pogosto razume kot nekaj, kar je 

domena ženske. Kljub temu pa sta v partnerskem odnosu prisotni dve osebi, ki imata 

pomembno vlogo pri načrtovanju družine (doseganju zanositve in izogibanju). Iz tega 

razloga me zanima, kakšno vlogo imajo moški v partnerskem odnosu z žensko, ko 

pride do kontracepcije. 

V raziskavo se lahko vključi vsak heteroseksualni moški, ki je star med 20 in 30 

let, je v monogamnem partnerskem odnosu z žensko najmanj eno leto in v času 

raziskovanja uporablja kontracepcijo. 

Raziskava bo potekala v obliki intervjuja (30 – 60 min), v živo, ali pa preko Zoom 

aplikacije. Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in anonimno. 

 

Katja Podbevšek, univ. dipl. soc. ped.  


