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Uvod

Spolno `ivljenje v Sloveniji je prva knjiga, ki prikazuje in analizira verodos-
tojne podatke o spolnem vedenju v Sloveniji, zbrane v verjetnostnem vzor-
cu prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 49 let. To ne pomeni, da ta tema
pri nas doslej ni bila dele`na raziskovalne pozornosti. Zna~ilnost drugih
raziskav spolnega vedenja v Sloveniji je bila, da niso temeljile na tako veli -
kih verjetnostnih vzorcih prebivalstva v  spolno najbolj aktivnem ̀ ivljenjskem
ob dobju, ki bi bili reprezentativni za vse prebivalce Slovenije ustrezne sta -
ros ti. Poleg tega je bilo spolno vedenje v Sloveniji ve~krat obravnavano tudi
v prilo`nostnih zapisih, ki niso temeljili na podatkih, zbranih v verjetnostnih
vzorcih slovenskega prebivalstva. Ta knjiga se od drugih raziskav in {e zlasti
od prilo`nostnih obravnav tega podro~ja ne razlikuje le po metodolo{ki
plati, temve~ tudi po vsebinski, saj ne obravnava le nekaterih vidikov spol-
nosti v Sloveniji, ampak vsa klju~na podro~ja spolnega vedenja ter stali{~a,
povezana s spolnostjo. 

Knjiga je v metodolo{kem in vsebinskem pogledu podobna nacionalnim
poro~ilom o spolnem vedenju in stali{~ih prebivalcev drugih dr`av. Pri zas-
novi raziskave, zbiranju in analiziranju podatkov ter pri na~rtovanju vsebine
knjige sva se avtorja zgledovala po tujih raziskovalnih izku{njah in na njih
temelje~ih objavah. S tem sva se sku{ala pribli`ati standardom, ki na tem ra -
zis kovalnem in publicisti~nem podro~ju veljajo v dr`avah z dalj{o razisko-
valno tradicijo, ter zagotoviti ~im bolj{o primerljivosti re zultatov s podatki
iz drugih dr`av. Zato knjiga ne obravnava le spolnega ve denja prebivalcev
Slovenije, ampak — kjer je bilo to mo`no in smiselno — tudi podobnosti in
razlike med prevladujo~imi vzorci spolnega vedenja v Sloveniji ter v zahod-
noevropskih dr`avah in ZDA. 

V prvem poglavju knjige so predstavljene klju~ne dru`boslovne ideje o
spreminjanju dru`bene in kulturne organiziranosti spolnosti v sodobnem za -
hod nem svetu in o povezanosti  teh sprememb s procesi na drugih dru`benih



podro~jih. V sklepnem delu poglavja je posebna pozornost namenjena vpra -
{an ju, ali so se v Sloveniji vzorci spolnega vedenja in stali{~a, povezana s
spol nostjo, spreminjali podobno kot v zahodih dru`bah ali pa je Slovenija
(tudi) na tem podro~ju zaznamovana s svojo socialisti~no preteklostjo in
zato samosvoja.

V drugem poglavju predstavljava zasnovo raziskave spolnega vedenja
in stali{~ v Sloveniji ter na~in zbiranja podatkov. Posebej  temeljito so pred-
stavljeni raziskovalni postopki, ki so zagotavljali reprezentativnost po dat -
kov, ter postopki za varovanje anonimnosti pri zbiranju najbolj o~utljivih
podatkov o spolnem vedenju.

Tretje poglavje iz~rpno obravnava vpra{anje, s kom imajo prebivalci
Slovenije spolne odnose, tj. v kak{nih partnerskih zvezah poteka njihovo
spol no `ivljenje in kako ti odnosi vplivajo na intenzivnost in raznolikost nji-
hove spolnosti. Pri tem je upo{tevana tudi mo`nost, da je spolno `ivljenje —
zlasti pri najmlaj{i generaciji — vse manj ume{~eno v razmeroma stabilne
partnerske zveze in se vse pogosteje dogaja v bolj  be`nih zvezah. Ker raz -
prav ljanje o tem, s kom imamo spolne odnose, vklju ~u je tudi vpra{anje o
spolu spolnih partnerjev, so v tretjem poglavju predstavljeni tudi podatki o
istospolnih izku{njah prebivalcev Slovenije.

Starost ob prvem heteroseksualnem spolnem odnosu in okoli{~ine, v
katerih so prebivalci Slovenije do`iveli to izku{njo, so podrobno opisane
~etrtem poglavju. Ta tema je v sistemati~nem raziskovanju spolnega veden-
ja nepogre{ljiva iz ve~ razlogov. Prvi spolni odnos je prelomni dogodek v
spolnem odra{~anju, ki je po eni strani tesno povezan s poprej{njo spolno
socializacijo, po drugi strani pa verjetno  pomembno vpliva na spolno veden-
je kasneje v `ivljenju. Zato so podatki o zna~ilnostih te spolne izku{nje lahko
pomemben vir informacij za interpretacijo dru`bene organiziranosti spolne-
ga vedenja, medgeneracijske primerjave zna~ilnosti prvega spolnega
odnosa pa lahko razkrivajo pomembne spremembe vzorcev spolnega veden-
ja in dru`benih norm, ki postavljajo okvire spolnemu vedenju.

Na vpra{anje, kak{ne spolne odnose imajo Slovenci in Slovenke, odgo-
varja peto poglavje, kjer ni predstavljen le repertoar spolnih praks in pogos-
tost spolnih odnosov, ampak tudi razpravljava o pomenu, ki ga ljudje pripi -
sujejo svoji spolnosti. Ker je velika ve~ina spolnih odnosov ume{~ena v
tak{en ali druga~en dru`beni odnos med partnerjema, se tudi pri obravnavi
spolnih praks ni mogo~e izogniti razpravi o povezanosti razli~nih vrst part-
nerskih vezi (oziroma njihove odsotnosti) ter {irine repertoarja spolnih praks
in pogostosti spolnih odnosov. 
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V `ari{~u {estega poglavja so tveganja, povezana s spolnostjo. Na
obravnavo tega vidika spolnega vedenja je v zadnjih desetletjih vplivalo
zlasti dejstvo, da so se v tem obdobju pojavila nova zdravstvena tveganja,
hkrati pa se je verjetno okrepila tudi zavest o teh tveganjih. Vendar v po -
glav ju niso predstavljeni le podatki o prebolelih spolno prenesenih oku`bah
in odzivanju prebivalcev Slovenije na nevarnost teh oku`b, ampak tudi
podatki o njihovih izku{njah s konfliktnimi situacijami v spolnosti, zlasti s
prisilo in nasiljem. Ker se  s krepitvijo zavesti o tveganjih verjetno krepi tudi
usposobljenost ljudi za njihovo obvladovanje, sva v tem poglavju  predstavi-
la tudi nekatere vidike pou~enosti o spolnosti in s spolnostjo povezanih tve-
ganjih.

Sedmo poglavje sku{a z analizo nekaterih stali{~, povezanih s spolnos-
tjo,  osvetlili zna~ilnosti prevladujo~e spolne kulture v Sloveniji. Ta tema je
pri preu~evanju spolnega vedenja pomembna zlasti zato, ker spolna kultura
postavlja splo{ni okvir individualnim spolnim izbiram. V analizi stali{~ sva
bila pozorna ne le na soglasja, ampak tudi na o~itna razhajanja pri posa mez -
nih stali{~ih. Ta razhajanja ka`ejo pluralnost spolne kulture oziroma obstoj
raz li~nih spolnih kultur.

^eprav so v knjigi podatki o spolnem vedenju v Sloveniji predstavljeni
in obravnavani predvsem s sociolo{kega vidika, verjameva, da bo knjiga
dober vir zelo zanesljivih podatkov o spolnem `ivljenju Slovencev in Slovenk
in zato zanimiva ne le za sociologe, ampak tudi za zelo {tevilne druge
bralce.  
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