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»Zakaj sploh sprašuješ«: Analiza prakse odstranjevanja dlak med mladimi odraslimi
ženskami
Poraščenost ženskega telesa je v zadnjih desetletjih postala tabu, praksa odstranjevanja dlak z
ženskega telesa pa množično razširjena v zahodnih kulturah. Kljub temu je poraščenost žensk
“izbrisana” iz javnih diskurzov, z izjemo oglasov in promoviranja praks odstranjevanja dlak z
ženskih teles. Akademska sfera se osredotoča na različne prakse kultiviranja in oblikovanja teles,
kot so diete in z njimi povezane motnje hranjenja, hkrati pa žensko poraščenost redko tematizira.
Praksam odstranjevanja dlak z ženskega telesa se večkrat pripisuje trivialnost in samoumevnost
kljub razsežnosti, ki jo praksi pripisujejo redke empirične raziskave. V magistrskem delu
raziskujem, analiziram in evalviram pojav prakse odstranjevanja dlak med mladimi odraslimi
ženskami pri nas ter tako preko sfer vsakdanjega življenja raziskujem družbeno normativne vzroke
za pojav in popularizacijo prakse. Spremembe v postmoderni, ki se nanašajo na pojmovanje telesa
in identitete v procesu individualizacije, spreminjajo telo v projekt “brez konca”. Praksa
odstranjevanja dlak z ženskega telesa je tako postala ena izmed telesnih tehnik ali disciplin, ki se
jih poslužujemo na poti do nedosegljivega cilja: telesnega ideala. V nalogi analiziram predhodne
raziskave s področja problematizirane tematike in preko integracijske metode, ki vključuje
kvantitativni in kvalitativni del raziskave, raziskujem nekatera stališča in pojmovanja, ki jih imajo
mlade odrasle ženske v povezavi s prakso odstranjevanja dlak. V empiričnem delu prav tako
ugotavljam pomembno razširjenost prakse odstranjevanja dlak med mladimi odraslimi ženskami
pri nas, interpretiram pa tudi nekatere razloge zanjo in dejavnike, ki nanjo vplivajo.
Ključne besede: telo, poraščenost, odstranjevanje dlak, družbena konstrukcija lepotnih norm.
»Why do you even ask«?: An analysis of hair removal practices among young adult women
Female body hair has become a taboo in recent decades, and the practice of removing it from the
female body has been widespread in Western cultures. Nevertheless, women's body hair is "erased"
from public discourses with the exception of advertisements and the promotion of hair removal
practices. The focus of the academic sphere is on various practices of cultivating and shaping the
bodies, as diets and eating disorders, but rarely on female body hair. The practice of hair removal
is often linked with triviality and as “taken for granted”, despite the extensiveness of the practice,
confirmed by rare empirical research. In my master's thesis, I research, analyse and evaluate the
phenomenon of hair removal practices among young adult women in Slovenia. Through the aspect
of everyday life, I explore socially normative causes of female body hair removal and
popularization of hair removal practice among women. Changes in postmodernism, which relate
to the concept of the body and identity in the process of individualization, transform the body into
an “endless project”. The practice of removing body hair has become one of the body techniques
or disciplines that we use on the way to reach unachievable goal: the body ideal. In my thesis I
analyse previous research of considered topic and through the mix method research, which includes
the quantitative and qualitative part, I explore some of the views and conceptions that young adult
women have in connection to the practice of body hair removal. In my empirical work, I also try
to confirm an important prevalence of body hair removal practice among young adult women in
Slovenia and interpret some of the reasons for it and the factors that influence it.
Key word: Body, body–hair, body–hair removal, social construction of beauty norms.
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1 Uvod

Vidiki vsakdanjega življenja, ki se prepletajo v rutine in navade, nam preko navidezno nepovezanih
in nepomembnih tematik razkrivajo pomembne vidike družbe, v kateri živimo. V sociologiji
vsakdanjega življenja je lahko na videz zapostavljena in samoumevna praksa tista, ki nas opominja
na pomembne družbene okvire, ki konstruirajo vsakdanjo realnost posameznikov. Kljub procesom
individualizacije v postmoderni družbi in transformacijam identitet ter življenjskih stilov se v njih
kaže tudi določena dvoličnost in sicer ali lahko posameznik v množici ponujenih izbir vedno
svobodno odloča (brez tradicionalnih spon družbenega). V današnji družbi se stiliziranje teles, ki
obenem postaja temelj konstruiranja identitete, zdi kot nikoli končan projekt. Posamezniki
prevzemajo odgovornost tudi za raznolike telesne prakse, ki se večkrat skrivajo za masko »skrbi
za telo« in ponujajo iluzorno možnost za dosego popolnega telesa. Ena izmed takšnih preoblikovanj
telesa je tudi praksa odstranjevanja dlak, ki se je v zadnjih desetletjih množično popularizirala med
ženskami v sodobnih zahodnih družbah. Praksa odstranjevanja dlak ni nov pojav, prisotna je bila
že v starodavnih kulturah, večkrat pa je bila povezana z različnimi obredi, rituali in pripadnostjo
(Torein in Wilkinson, 2003).
V magistrskem delu se bom osredotočala na razvoj sodobne prakse odstranjevanja dlak, ki je
postala množična v 40. letih prejšnjega stoletja in se je začela v ZDA. V 90. letih prejšnjega stoletja
so empirične raziskave že nakazovale na normativni vidik prakse odstranjevanja dlak med
ženskami, gladkost ženskega telesa pa je postala samoumevna in »naravna« (Basow, 1991). Ženska
poraščenost in prakse odstranjevanja dlak so redko predmet strokovnih razprav in raziskovanja,
obstoječi diskurzi pa so usmerjeni predvsem v odstranjevanje nezaželenih dlak in promocijo metod,
ki le-to omogočajo (Lesnik–Oberstain, 2011). Dlake na ženskem telesu predstavljajo tabu, ki je s
svojo »nevidnostjo« odstoten iz medijskih prezentacij: tudi v oglasih si ženske »odstranjujejo«
dlake z že gladkega telesa. Za razliko od teorij družbene konstrukcije teles, ki se osredotočajo
pretežno na vitkost in nekatere druge lepotne prakse, področje o normativnosti praks odstranjevanja
dlak kljub njeni množičnosti ostaja neraziskano. Modifikacija telesa preko odstranjevanja dlak z
različnih delov telesa je pomembno povezana s teorijami spola, ženskosti, identitete in
samopodobe. Predhodne raziskave so si enotne, da je praksa odstranjevanja dlak množično
razširjena in med ženskami v sodobni zahodni družbi sprejeta skoraj brez izjem. Prav tako
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opozarjajo na strogo normativnost neporaščenega ženskega telesa, ki prispeva k samoumevnosti in
»naturalizaciji« prakse odstranjevanja dlak med ženskami. Zaradi razširjenosti in vsesplošne
sprejetosti ideala neporaščenega ženskega telesa, upoštevanje »gladke« norme prinaša širše
družbeno odobravanje v smislu primernega, lepega, sprejemljivega.
V magistrskem delu se bom širše naslanjala na teorijo družbene konstrukcije realnosti. Izbrano
tematiko bom skušala osvetliti tudi prek teorije individualizacije in hitrih družbenih sprememb v
postmoderni, ki vplivajo na konstrukcijo identitet in življenjskih stilov. V nalogi bodo predstavljeni
nekateri družbeni mehanizmi, ki vplivajo na izvajanje prakse odstranjevanja dlak, in njihova
povezanost s samozavestjo, samoidentifikacijo, sramom, samonadzorom, diskriminacijo,
intimnostjo. Povzela bom zgodovino prakse odstranjevanja dlak, kjer se bom osredotočala
predvsem na pojavnost ter razsežnosti »novega vala« prakse, ki se je pojavil v ZDA v prvih
desetletjih prejšnjega stoletja. Predstavila bom nekatere predhodne raziskave, ki so pomembno
vplivale tudi na empirični del magistrske naloge. V empiričnem delu bom s pomočjo integracijske
metode, kjer si sledita kvantitativni in kvalitativni del, skušala preveriti množičnost prakse med
mladimi odraslimi ženskami pri nas ter raziskati razloge in vzroke zanjo. V magistrskem delu bom
s tematiziranjem izbranega področja skušala prispevati k razpravi »spregledanega« diskurza ženske
poraščenosti in odstranjevanja dlak z ženskega telesa.
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2 Teoretski del

Sociologija vsakdanjega življenja se ukvarja z navidezno trivialnimi, samoumevnimi tematikami
in rutinami, ki se nanašajo na vidike vsakdanjega življenja, njegovo konstrukcijo in rekonstrukcijo.
V magistrskem delu se preko raziskovanja pojava sodobne normativne prakse odstranjevanja dlak
med mladimi odraslimi ženskami širše teoretsko opiram na teorijo o družbeni konstrukciji
realnosti.

2.1 Družbena konstrukcija realnosti
Analiza »skritih« rutin, ki jih dojemamo kot del vsakodnevne realnosti, nam lahko razkriva
pomembne vidike za razumevanje vsakdanjega sveta in družbe same. Družbeni konstruktivizem
izpostavlja pomen raziskovanja konstrukcije realnosti vsakdanjega življenja prek razumevanja
vzpostavitve človeških dejavnosti, ki prehajajo v navade, rutine. Berger in Lukman (1988) sta
realnost vsakdanjega življenja predstavila kot samoumevno, kot nepotrebno preverjanje, kot tok
rutin, ki so za nas neproblematične, dokler nemoteno potekajo. Tudi zaloga znanja ali vedenja je
družbeno konstruirana in obenem polna tipizacijskih shem, znotraj katerih pojmujemo našo
realnost. Posameznikov svet je tako strukturiran preko rutin, ki ponujajo osvoboditev od bremena
raznolikih odločitev in definiranja sleherne situacije po korakih, znova in znova. »Znanje o družbi«
pa se tako realizira preko simboličnih predmetov ali dejanj, ki služijo kontinuiteti ali širitvi
določenih okvirjev, rutin in navad vsakdanjega življenja posameznika, ki so »prikrito« skladne z
družbenimi normami in postanejo s ponotranjenjem obveza posameznika (Berger in Lukman,
1988). Kot zapiše Mirjana Ule, ljudje na podlagi družbene predelave informacij ne le ustvarjamo
»podobe« sveta, temveč konstruiramo le tega. V te podobe se pozicioniramo in jih živimo kot
realno stvarnost ter tako navidezno subjektivne procese na poseben način objektiviziramo, ko
postanejo tudi last drugih (Ule, 2000).
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2.2 Spremembe v postmoderni – stičišče svobode in tveganja
Družbene spremembe v zadnjih nekaj desetletjih, ki jih poznamo pod oznako postmoderna oz.
pozna moderna, so v sociologiji dobro tematizirane. Postmoderni svet, ki naj bi bil osvobojen od
starih struktur industrijskega kapitalizma, so v svojih delih opisali različni avtorji (Beck, 2001;
Giddens, 1997; Bauman, 2008). Stare družbene forme razpadajo, identiteta posameznika postaja
fluidna in spremenljiva, spremembe pa neločljivo povezane s pojavom refleksivnega sebstva.
Temeljna podpora družbenim spremembam je individualizacija družbenih akterjev, ki morajo
prevzeti odgovornost za svoje biografije in jih refleksivno konstruirati (Beck, 2001). Odkritje telesa
in njegove povezanosti z usihajočimi družbenimi strukturami je vodila misel, da so tudi telesa
družbeno konstruirana. Giddens (1997) poudarja, da je individualizacija prinesla odgovornost tudi
v sfero skrbi za lastno telo in »ustvarjanje« le-tega. Na spremembe paradigem pa je nedvomno
vplival porast kapitalizma in množične potrošnje, ki sta prek medijev in oglaševanja postavila telo
v vihar oglaševalskih interesov, ti pa so iluzijo pravice do izbire transformirali v prisilo do le-te
(Ule, 2002b). Do kolikšne mere so torej mogoče izbire, ko govorimo o telesu kot pomembnem delu
posameznikove identitete? Individualizacija kot proces prestrukturiranja življenjskih potekov
povečuje sprejemanje tveganj, odgovornost pa ni več v družbenih strukturah, temveč pri
posamezniku, tudi ko gre za potrošniški stil, modo, oblikovanje in estetiziranje teles (prav tam).
Baethge (1989, v Ule, 2002b)1 povzema negativno plat individualizacije, ki se bohoti prek
»potrošniške« socializacije in mladim hkrati omogoča prilagojenost družbenim razmeram z
ustvarjanjem raznolikih imidžev in identitet, onemogoča pa refleksijo, za katero po mnenju avtorja
ni več subjektivnih moči pri posamezniku. Je nova svoboda ujeta v kletko iluzornosti, ki namesto
emancipacije le stopnjuje pritisk na ravni vsakodnevnega življenja ter tako povečuje
posameznikovo negotovost? Mirjana Ule poudarja (prav tam), da potrošnja sledi pospešenemu
odraščanju, ko mladi že zelo zgodaj želijo odločati tudi o svojem videzu. Tako se v današnji družbi
namesto tradicionalnih struktur uveljavljajo nove oblike družbenega nadzora tudi preko potrošnje,
ki ustvarja množico zanimivih opcij, obenem pa prinaša pritiske in prisile ter prelaga odgovornost
izbire in njene posledice na posameznika.

1

Baethge, M. (1989). V K. Hurrelman ur., The Social World of Adolencents.Berlin, New york: W. de Gruyter
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Beck postavlja vprašanje, ki se navezuje na dvoličnost individualizacije v smislu svobode in
tveganja in sicer ali je možen zaton množične potrošnje in njenih produktov zaradi pluralizacije
življenjskih stilov ter ali se mora industrija prilagajati le-tem s proizvajanjem mode, ki omogoča
poljubne kombinacije elementov (Beck in Beck-Gernsheim, 1996)? Prostor modernega subjekta,
v katerem razvršča svoje opcije, niso gola subjektivnost ali nedružbene sfere, kljub temu pa
zahtevajo posameznikovo samooskrbovanje s predpisi in navodili ter vnašanje le teh v svoje
biografije. Takšen razvoj naj bi predstavljal konec fiksnih, vnaprej izkristaliziranih podob, in tako
izbrisal vnaprejšnjo samoumevnost, danost odločitev, ki jo nadomesti odločanje (prav tam).
Giddens namenja pozornost ustvarjalnemu in refleksivnemu odnosu akterjev v odnosu do sveta,
vendar opozarja, da le-ta ni vedno premišljen, saj lahko izhaja iz nezavednega, iz navade ipd. V
tem pogledu lahko avtorjevo opozorilo navežemo na teorije družbene konstrukcije realnosti, saj
Giddens opisuje dejanja v vsakdanjem življenju, katera usmerjajo neka samoumevna delovanja, ki
jih posameznik reflektira »po potrebi«, ne nujno vedno in ne vsakič znova (Giddens 1995, v
Stankovič 2002).2 Avtor kljub opombi kot bistveno in temeljno izpostavlja delovanje akterjev
preko diskurzivnega utemeljevanja razlogov za lastna dejanja, ki niso zgolj pasivno igranje vlog,
temveč zavedanje posameznika o dogajanju okoli njega (prav tam).
Individualizacija omogoča potrošniški družbi, da izkorišča posameznikove potenciale, ki morajo
obenem prevzeti odgovornost prek obvladovanja različnih socialnih vlog. Individualizaciji preti
nevarnost, da se prelevi v socialno igro, kjer se za videzom osamosvajanja skriva globalna
pasivnost. Ta se jasno kaže preko medijsko oblikovanih vzorcev življenjskih stilov, ki se ponujajo
kot zanimive opcije, obenem pa s seboj nosijo pritiske in prisile na ravni vsakdanjega življenja.
Prevzete identitete so nereflektirane, samo prevzete iz družbene ponudbe in tako nejasne, difuzno
nastale identitete (Ule, 2002b).
Spremembe v postmoderni so v ospredje postavile tudi telo in skrb zanj, zato v naslednjem poglavju
primerjam nekatere teoretske vidike, ki sodobno »telo« opredeljujejo kot nikoli končan projekt in
pomemben del posameznikove identitete.

2

Giddens, A. (1995). The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.
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2.3 Telo – med naravo in družbo
Področje telesa je postalo v sociologiji relevantno šele v devetdesetih letih 20. stoletja, kljub temu,
da telo nikoli ni bilo brez pomena in je skozi zgodovino vedno »nosilo« določene družbene pomene
oz. opredelitve, npr. pripadnost določenemu razredu. Danes je prav sociologija telesa postala ena
najhitreje rastočih socioloških paradigem (Shilling, 2005). To ni naključje, saj skozi postmoderno
telo dobi osrednje mesto v konstrukciji osebne identitete in biografije. Postane neločljivo povezano
s samoidentiteto, v postmoderni družbi individualizacije, polni tveganj in negotovosti, pa eno
redkih polj, ki posamezniku nudijo varnost, nadzor in stabilnost. Telo postane projekt, ki je videti
brez konca (Giddens, 1997). Telo prav tako ni več dojeto kot neko »naravno stanje«, temveč kot
stična točka identitete, telesa in družbenih norm. Spremembe, ki jih prinaša individualizacija za
posameznika in identiteto prek refleksivnosti, prenašajo nadzor na posameznika samega in tako
zagotovijo njegovo učinkovitost. Kot je posameznik v sodobni družbi prisiljen prevzemati
odgovornost za svojo življenjsko biografijo, tako tudi sam izvaja nadzor nad svojim telesom in z
njim povezanimi praksami (prav tam).
Ule (2000b) poudarja vse večjo nagnjenost mladih h kultiviranju in stiliziranju teles, ki postajajo
sredstvo izražanja in nosijo pomembno težo pri samopredstavljanju v vsakdanjem življenju.
Posameznik prevzema odgovornost tudi, ko gre za zunanji videz, ter sočasno vrši nadzor nad
lastnim telesom (prav tam). Shilling (2005) opredeljuje družbeno konstrukcijo kot tisto, ki oblikuje
telo, definira razumevanje le-tega. Preverja, ali družbena konstrukcija sega do te meje, da se
posameznik, ki se znajde v svetu, katerega proizvod je, počuti kot riba v vodi in tako ne čuti njene
teže ter jemlje svet okoli sebe kot dan. Ta misel lahko pomaga razumeti tudi nekatere telesne prakse
in navade, ki so do te mere »naturalizirane« in ponotranjene, da delujejo kot nekaj naravnega,
danega. Podobno je ugotavljal že antropolog Mauss (1996) v Telesnih tehnikah, kjer je poudarjal,
da družba »nalaga« posameznikom stroga merila uporabe telesa in njegove sprejemljive oblike,
njegov videz. Telesne tehnike se vkleščijo v posameznika do te mere, da se mu le—te zdijo naravno
dane, samoumevne.
Po Darji Zaviršek je telo neločljivo povezano z zgodovino družbe, natančneje z moralnimi
kategorijami, ki nam sugerirajo, kaj je spodobno, privlačno ali pravilno telo. Takšne kategorizacije
potrjujejo družbeno konstruiranje telesa, ki ni nikoli nevtralna kategorija, pa tudi nedolžna ne, saj
v simbolnem smislu lepo telo predstavlja tudi moralno korektnost. Takšna naturalizacija sega v
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razsvetljenske čase, a ji je uspelo preživeti vse do modernosti, s svojo definicijo zunanje estetike
pa sklepa na človekovo notranjost (Zaviršek, 2000). Ko govorimo o poraščenosti žensk, lahko
sklepamo na podobno naturalizacijo, saj dlake na ženski v drugih vzbujajo dvome o njeni
ženstvenosti, pasivnosti, čistosti (Lesnik-Oberstein, 2011). Podobno povezavo ugotavlja Bordo
(2003), ki piše, da oblika in obseg telesa postajata znamenje tako moralnega kot emocionalnega
vidika posameznika. Kot poudarja Kuharjeva, telo v sodobni zahodni družbi ni več le predstavnik
materialnosti, temveč nosi mnogotere pomene, ki so vezani na videz (Kuhar, 2004). Po Mary
Douglas (2010) nosi telo močno simbolno obliko, ki povzema odraz družbe in njenih hierarhij ter
pravil. Telo v postmoderni tako ostaja biološka entiteta, a je hkrati neločljivo od okvirov družbe.
Prav tako skozi različne telesne prakse in manipulacije ponuja skoraj iluzorno možnost mnogoterih
izbir in tako oddaljuje družbeno sprejete telesne norme od naravno danega.
Ob pojmovanjih telesa težko zaobidemo feministične študije, ki so obravnavale družbene
konstrukcije spola ter so tako neločljivo povezane tudi z različnimi interpretacijami videza. Ena
prvih, ki je izpostavila družbeno konstrukcijo spola, je bila Simone de Beavour (2013), ki piše, da
je tudi ženska produkt kulturnega, družbenega in se takšna ne rodi, ampak šele postane. Kultura
vpliva na percepcijo spola zaradi pričakovanj, norm, navad, ki pogojujejo vedenje posameznika
(Švab, 2002). Feministični pogledi na telo so le-to, predvsem v feminizmu drugega vala konec 60.
let 20. stoletja, postavili v središče raziskovanja in teoretiziranja. Metka Kuhar izpostavlja, da je
tudi znotraj feminizma prihajalo do razlik v pojmovanju ženskega telesa, pomembne analize pa so
prispevala tako tradicionalna pojmovanja kot tudi novejše feministične teorije (Kuhar, 2004).
Nekatere feministične avtorice so se naslanjale na Foucaultova dela: discipliniranje telesa z
različnimi praksami lepotičenja, nege in dekoriranja, prek katerih posameznik stremi k
samonadzoru za dosego nedosegljivega, idealne podobe lastnega telesa (Bordo, 2003; Bartky,
1997).
Kot povzema Majda Hrženjak (2002), ženske same nadzirajo lastno izvedbo rutin in praks za
modifikacijo telesa. V procesu objektivizacije se ljudje sami preobrazijo v subjekte prek različnih
operacij in tehnik. Prek njih obvladujejo telo, ga prirejajo, klestijo in oblikujejo in hkrati spremljajo
spremembe in »napredek« pri tem. Različne prakse za spreminjanje ali lepotičenje telesa zahtevajo
nenehno osredotočenost na lastno telo in natančno samoopazovanje ter temu primerne ukrepe in
samodisciplino, hkrati pa nudijo določen užitek in ugodje, poudarjen občutek ženskosti ter občutek
12

zadovoljstva. Prav takšna ambivalentnost procesa subjektivizacije pomeni hkratnost discipline in
avtonomnosti, podreditve in užitka kot pogoja eden drugemu. Subjekt na mestu lastnega uživanja
ni le najbolj svoboden, pač pa hkrati najgloblje podrejen oblasti in vpleten v njena razmerja. Ko se
užitek in discipliniranje povezujeta v istih praksah, se disciplinirana ženskost na nadvse prefinjen
in ekonomičen način nadzoruje in regulira sama, saj ženska v samonadzoru uživa (Hrženjak, 2002,
str.14—29). Prav iz tega razloga so sodobne zahodne družbe nagnjene k izenačenju na eni strani
telesnega videza ter na drugi strani samopodobe, samozavesti, občutka lastne vrednosti.
Feministična teoretičarka Rosalind Coward (1989) meni, da je ravno tisto, kar je pojmovano kot
užitek oz. želja, kreator kontinuiranega ohranjanja ženske pozicije, ki je oblikovana kot odgovor
na ponujene užitke. Primer »ženske obleke« navaja kot družbeno konstruiranje ženskosti prek lete za razliko od nevtralnega moškega. Prav takšne konstruirane opredelitve žensko silijo v
razkazovanje (prav tam).
Podobno velja za žensko poraščenost, ki prispeva h konstruiranju »napačne« predstave, ko ženska
razkazuje dele telesa, ki niso gladki in za katere je družbeno nesprejemljivo, celo »nenaravno«, da
so vidni (Lesnik-Oberstain, 2011). Sandra Bartky izpostavlja, da je ženska hkrati opazovalec in
opazovanec ter usklajuje svoja dejanja glede na družbeno pričakovana ter dojema svoje telo, kot
ga vidijo drugi. Avtorica izpostavi, da je oblast tista, ki prikrito disciplinira in določa »ženskost«:
je hkrati povsod in nikjer, kot nedoločena oseba (Bartky, 1990). Foucault razume discipliniranje,
ki prihaja od politike »korigiranja« telesa,

kot tisto, ki proizvaja subjekte, »krotka« telesa

(Foucault, 1979, v Bartky, 1997, str. 63—83).3 Kot zapiše Bartky, so po Foucaultu tako moški kot
ženske subjekti mnogoterih praks discipliniranja, trdi pa, da je Foucault slep za tiste utelešene
indikatorje praks, ki razločujejo ženskost od moškosti. Bartky piše o treh kategorijah takšnih praks:
tiste prakse, ki ustvarjajo telesa določenih oblin in silhuet, tiste, ki izvabijo določene geste, gibe in
poze, ter tiste, ki so usmerjene na vizualno podobo telesa, na telesne »ornamente«. V slednjo
avtorica poleg ličenja, oblačil in nege kože uvršča tudi odstranjevanje dlak, ki morajo biti pri ženski
odstranjene ne le z obraza, ampak tudi z drugih telesnih površin. Postopki niso poceni in so večkrat
boleči. Dodaja, da takšno discipliniranje teles, ki konstruira ženskost, ni ne razredno, rasno,
etnično, lokalno ne osebnostno (glede na osebne preference, okus) pogojeno. Ženska ne more začeti
s spremembami telesa, dokler se ne nauči prebrati skrivnega sporočila kulture, ki ga telesu

3

Foucault, M., (1979). Discipline and Punish. New york: Vintage books.
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vpisujemo prek vsakodnevnih praks discipliniranja za dosego ženskosti. Četudi so prakse
mojstrsko izvedene in z odličnim rezultatom, je izvajalka še vedno »samo« ženska (Bartky, 1997).
Analiza diskurzov je ključnega pomena pri vpogledu v družbena pravila in prakse. Majda Hrženjak
zapiše, da družbene prakse, ki nosijo določene pomene, ne morejo obstajati izven diskurzov. V
vseh družbah obstajajo oblastniški odnosi, »ki prežemajo, opredeljujejo ter konstruirajo družbeno
telo« in jih poganjajo diskurzi. Oblast se tako skriva v vseh ravneh družbenega življenja, ne le da
prihaja »od zgoraj«, temveč kroži in prehaja v vse sfere, tudi zasebne. Oblast je vseprisotna,
nestabilna in hkrati omejuje in producira (diskurze, užitke, znanje) – kot »mikrofizika oblasti«
deluje na način, da prek različnih diskurzov vnaša v vsakdanja življenja tiste prakse in tehnike, s
katerimi posameznik sam sebe formira kot subjekt, se samonadzira in prevzema določene obsesije
sodobnih družb, med katere lahko umestimo tudi skrb za telo in negovanje le-tega (Hrženjak,
2002).
Majda Hrženjak (prav tam) opredeljuje telo kot konstrukt diskurzov, ki ga definirajo učinki oblasti,
ki so skriti in izmuzljivi. Oblasti ni več potrebno biti brutalna, saj telo samo prevzema nadzor, ve,
da je vidno in se samodisciplinira, raznolike metode in postopki spreminjanja telesa pa mu le-to
omogočajo in ga delajo krotkega (prav tam). Vprašljivo je, do kolikšne mere posamezniki še
zaznavamo različne prakse kot vsiljene, družbene in ne samoumevne ali naravno »dane«, do katerih
meja ozaveščamo družbeno konstrukcijo idealnih podob naših teles. V naslednjem poglavju me
zanimajo spremembe na ravni identitete v postmoderni družbi.

2.4 Identiteta videza in videz identitete
Sestavljanje identitete v postmoderni družbi je postalo vseživljenjski projekt, poln prevpraševanja
in negotovosti. Bauman (2008) zapiše:
V svetu nebrzdane »individualizacije« so identitete vprašljiv blagoslov…. V tekoče modernem
okviru življenja so identitete verjetno najbolj pogosto, najbolj silovito, najglobje občuteno in
najtežavnejše utelešenje protislovja, zato so kot take v središču pozornosti in pomemben del
življenjskih načrtov posameznika tekoče moderne. Preobrazba identitete v cilj, ki zahteva
vseživljenjsko delo, je v primerjavi stanovske predmoderne pomenila dejanje osvoboditve od
tradicij, fiksnih avtoritet, vnaprej določenih rutin in nevprašljivih resnic.
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Tudi Ulrich Beck (Beck in Beck–Gernsheim, 1996) povezuje individualizacijo s pojmom
osvoboditve, ki omogoča odprtost in prepuščanje odgovornosti v roke posameznika.
Individualizacija kot val prihodnosti, kot trend napoveduje konec fiksnih, vnaprej danih podob
človeka. Le-ta postane »človek možnosti«, tudi ko govorimo o telesni identiteti, spolu ali družbenih
vezeh in se mora odločati o vsem, tudi o najmanjših podrobnostih (Bauman, 2008). Po Becku
življenje izgublja samoumevno kvaliteto, ki je prinašala olajšanje prek rutin in tako omogočala
posamezniku, da živi svoje življenje in odkriva lastno identiteto v okviru svojih družbenih
koordinat: kaj tu počnemo? Kar tu vsakdo počne. Družbo individualizacije označuje »naredi–si–
sam biografija«, ki se lahko hitro spremeni v »biografijo zloma«, saj sta neuspeh in svoboda tesno
prepletena ter se morda celo mešata, kar se kaže skozi izbran življenjski slog (Beck, 2002).
Precejšna novost, kot trdi Bauman, je, da je iskanje ali sestavljanje

identitete prepuščeno

posameznikom, njene krhkosti in začasnosti pa ni več mogoče skriti. Vprašanje »Kdo si?« se nam
zdi smiselno, če vemo, da so nam na voljo tudi druge opcije, katere lahko izbiramo, če vemo, da
lahko glede njih nekaj naredimo in da bo naša izbira »resnična« (Bauman, 2008).
V postmoderni družbi se tako identitete ne drži pojem »končnosti«, je kot projekt, ki se izgrajuje
vse življenje in postaja problematična. Refleksivnost prinaša osvoboditev posameznika od
družbenih struktur ter ga postavi kot nadzornika pri izgradnji lastne identitete. Tako kot nekateri
predhodniki tudi Metka Kuhar poudarja, da je identiteta zaznamovana z refleksivnim
prevpraševanjem in kot taka ni več vezana na družbene pozicije, temveč prepuščena posamezniku
kot projekt, kot oblikovanje lastnega življenja (Kuhar, 2004). Giddens (1997) zapiše, da družbene
spremembe vdirajo tudi na raven posameznikov, na bistvo jaza, ki postaja refleksiven in ga
zaznamuje kontekst raznolikih izbir. »To pomeni, da ljudje (…), neprestano motrijo, refleksirajo
sami sebe, svoje dejavnosti, znanje in izkušnje« (Ule, 2000a, str.38). Identiteta posameznika tako
nastaja preko refleksivnega oblikovanja življenjskih zgodb. Kakšna sta vloga in pomen telesa pri
oblikovanju sodobnih identitet, predstavljam v naslednjem poglavju.

2.5 Telo kot središče sodobne identitete
Posebno mesto pripada prav telesu, ki je zadnji temelj varnosti in gotovosti, na katerem posameznik
lahko gradi svojo identiteto. Posameznik je aktiven pri svojih izbirah, kar preobraža stabilno
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sebstvo v refleksivnega (Kuhar, 2003). Posameznik je odgovoren za preoblikovanje in nenehno
preizpraševanje, telo pa postaja izgubljeno v izbirah in opcijah, a hkrati sam center izgradnje
reflektivnega sebstva in tako izgublja svojo naravnost, danost (Giddens, 2000).
S spreminjanjem telesa z različnimi praksami preoblikovanja, ki jih ponujajo kozmetična
industrija, lepotna kirurgija, moda, šport, farmacija in drugi, konstruiramo lastne identitete ter tako
večkrat prevzemamo vsiljene ideale, katerih približki so nagrajeni z družbenim odobravanjem.
Videz zavzame osrednji del identitete in »civilizirano telo« prek sodobnih tehnik transformacije
postane pomemben gradnik le-te. Ceno neupoštevanja družbeno konstruiranih idealov, norm in
lepotnih praks plača vsak sam in tudi nosi odgovornost zanjo (Ramšak, 2005). Telo ima svojo
sporočilno vrednost, podobno kot obleka, ponuja nam svoj izgled, svojo lupino »v branje«. Z
različnimi družbeno–kulturnimi konotacijami in zornimi koti so takšna branja včasih zavajajoča,
nezanesljiva. Tudi ko govorimo o praksi odstranjevanja dlak med ženskami je telo nosilec
pomenov, vezanih na ženskost, privlačnost, civiliziranost. Takšna branja telesnega videza pa so
lahko zavajajoča tudi, ko gre za tiste strukture, ki puščajo odprto dualnost spolov, če se določena
sporočila pojavljajo izven »običajnih« kontekstov. Kot trdi Južnič (1993), zunanji videz lahko
povzroča sram, zato še posebno pozornost namenjamo tistim telesnim znakom, ki so lahko obeležki
drugega spola. Preobilna dlakavost je tako lahko vzrok sramu in nesrečnosti pri ženskah, tudi zato
se vmešavamo v delovanje telesa, ga transformiramo, obvladujemo, spreminjamo (prav tam).
Mirjana Ule navaja različne faze telesne identitete, tudi »sociokulturno telesnost«, ki predstavlja
vpetost telesa v mrežo družbenega sveta pomenov, razvoj identitete pa v tem kontekstu postane
individualni projekt, ki ga posameznik uresničuje na bolj ali manj zavedni ravni od adolescence
dalje. Individualni projekt pa ni nujno eden niti ni nespremenljiv: identitetni projekti so družbenokulturno posredovani, so predstave posameznika o sebi, o tem, kaj bi rad postal, in tudi o tem,
kako želi, da ga vidijo »pomembni drugi«, a kljub temu ni posamezniku lasten (ni le v njegovi
moči) (Ule, 2000b, str.478—479). Mnoge alternative in izbire tako prinašajo spremembe tudi na
ravni identitete.
Južnič meni, da je telo najočitnejši indict identitete, kar v največji meri velja za individualno, a tudi
za skupinsko identiteto. »Brez telesne identitete niti ne more biti kake druge identitete« (Južnič,
1993, str. 17). Telesu pripisujemo mnogotere pomene in ker posameznik čuti, da je telo njegova
prezenca, ga skuša obvladovati s spreminjanjem svojega videza, kar telo postavlja na mesto
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predmeta modifikacije. Posamezniku je lastna percepcija o sebi, ki izvira iz dojemanja lastnega
telesa in je obenem tudi izhodišče za prepoznavanje drugih ter ustvarjanje primerjalnega razmerja
med sabo in telesi drugih (Južnič, 1993).
Telo postaja sredstvo samoizražanja, postaja vse bolj vidno, vse bolj izpostavljeno. Odgovornost
posameznika za oblikovanje lastnega življenja pa se zrcali v odgovornosti za kreiranje lastnega
telesa (Kuhar, 2003). Turner povezuje takšen »vzpon« telesa z družbenimi spremembami, ki jih
prinaša tudi množična potrošnja in tako kreira odobravanje družbeno konstruirane popolnosti ter
zavrača vsakršne odklone od nje ali jih stigmatizira (Turner, 1996), kar kaže na paradoks procesa
individualizacije, ki obenem osvobaja, a hkrati ustvarja nove oblike nadzora in tako refleksivne
biografije niso nujno produkt lastnih izbir (Beck in Beck Gernsheim, 1996).

2.6 Življenjski stili - lahko izbiram?
Identiteta v postmoderni družbi je postala pomemben del diskurza in razprav, prav tako pa so
pomembne njene spremembe, njena spremenljivost in kratkotrajnost (Bauman, 2008). Je v
sodobnih življenjskih stilih sploh še prostor za enotno identiteto? Mirjana Ule (2002a) izpostavlja
proces, ki je pripeljal do vprašanja o pluralnosti sebstva: postmoderna družba se gradi na
originalnosti, ki je neločljivo povezana z individualizacijo. Posameznik se lahko nasloni na
posnemanje modelov zunaj sebe, a se tako odpove izvirnosti, ta dualnost na temeljih socialne
primerjave in imitacije pa nas hkrati pripelje do kritike in poveličevanja individualizma. Ker je vse
socialno predelano, konstruirano, se je moral posameznik ozreti za novimi opcijami in te je
ponudila moda, ki smo jo začeli množično posnemati. Kako torej slediti obilici modnih trendov in
njihovim zahtevam? S pluralnostjo sebstev, ki s prevpraševanjem možnosti predstavljajo jedro
problema identitete v sodobni družbi (prav tam).
Mirjana Ule (prav tam) življenjske stile opiše kot skupek navad, preko katerih definiramo sebe in
druge ter tako oblikujemo svojo samopodobo. »Življenjski stili so vsakdanje prakse, rutine, ki so
utelešene v navadah oblačenja, hranjenja, delovanja in v priljubljenih okoljih za srečevanje z
drugimi«, k temu pa je potrebno upoštevati tudi vse male odločitve, ki niso le izbire o tem, kako
delovati, temveč tudi o tem, kdo smo. Ule (prav tam) zapiše:
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Življenjski stil je torej zbirni termin, ki združuje različne tematizacije vsakdanjosti in ustreza vse
večji potrebi po refleksivnih oblikah vsakdanjega življenja v sodobnih tržnih družbah. Stilizacija
vsakdanjega življenja je možnost in pritisk obenem, namreč težnja k takšnim praksam vsakdanjega
življenja, ki vsebujejo spekter izbranih in zaželenih socialnih pomenov in socialnih artefaktov.
Stilizacija in individualizacija kljub povečani izbirnosti nista nekaj, kar bi si ljudje sami izbrali ali
priborili, temveč se preprosto postavljata pred ljudi zaradi učinkov sočasne globalizacije in
lokalizacije družbenega sveta in vsakdanjega življenja.

Kot kazen za neodločnost pa posameznika, kot trdi Ule, pestijo mnogotere nove odvisnosti: trendi,
vsiljeni življenjski stili, zapovedovanja o načinih življenja (prav tam, str.77). To lahko razumemo
kot paradoks nove individualizacije, kjer se stabilni jaz razkraja in daje prostor pluralnim oblikam
subjektnih struktur. Ali se posameznik lahko odloča o sebi ali se o sebi mora odločati?
Individualizacija po Ule tako ni vnaprej negativna ali pozitivna, ne pomeni emancipacije niti
avtonomije, je pa izziv mnogih obetov in tveganj. Obvladovanje »zbrkljanih biografij« uspe le
tistim, ki vnašajo v oblikovanje svojega življenja kreativnost kot nasprotni pol pasivnemu
prepuščanju, ki se paradoksalno kaže v odpovedi individualizacije, v posnemanju in sledenju (Ule,
2000a). Ule se strinja, da je danes nabor svobodnih izbir večji kot v preteklosti, a hkrati se pojavlja
tržno povzročena različnost, ki ne širi svobode posameznika. Le-ta v vsakodnevnem življenju
ustvarja nove, lastne, celo inovativne tradicije, ki se skozi ponavljanje spreminjajo v avtoriteto
(Ule, 2002a).
“Kaj je ženska: ko čakaš in si želiš pobriti noge pri svojih 12 in si vsa v agoniji, ker ti mama ne
dovoli, in si pri 14 še vedno v agoniji, ker ti je končno uspelo pobriti noge in se ti zdaj zdi, da tvoja
koža »gori«… in si puliš obrvi, barvaš lase in si strgaš podpazduho…« se o ženski identiteti
sprašuje Chapkins in nakazuje na množico praks, ki delujejo kot prej omenjene tradicije in se v
vsakdanjem življenju spreminjajo v norme, obveze (Chapkis, 1986, v Gattani, 2017)4.
Neodločenost in posnemanje je moč zaznati tudi pri praksah odstranjevanja dlak, ki za vložen trud,
čas in denar ter uspešno sledenje normi nagrajujeta z družbenim odobravanjem. Prav tako prakse
odstranjevanja dlak s svojo razsežnostjo in normativnostjo nakazujejo na paradoksalni vidik
individualizacije - pasivno prepuščanje in vzdrževanje obstoječega stanja. Prav to področje
modifikacije in spreminjanja je po Lesnik-Oberstain (2011) obtičalo nekje v ozadju, v konceptu
naturalizacije, lažne danosti in nerealnih možnosti na poti do idealiziranega telesa. V današnji
zahodni družbi je odstranjevanje dlak postal močno normativen pojav (Torein in Wilkinson, 2004)

4

Chapkis, W. (1986). Beauty Secrets:Politics of Appearance. USA: South end press

18

in kljub odmaknjenosti teme od akademskih diskurzov in slovesa banalnosti in nepomembnosti
razkriva in obenem podpira nesprejemljivost ženskega telesa, če le-to ni spremenjeno prek lepotnih
praks.
Gaillard povzema, da je poraščenost direktno povezana z identiteto in vedenjem posameznic. Velik
del vplivanja pripisuje vizualni kulturi, do katere dostopamo preko novodobnih tehnologij. Prehod
iz adolescence v odraslost tako dodatno obremeni praksa odstranjevanja dlak, ki ob morebitnem
odklonilnem vedenju (neizpolnitvi norme gladkega ženskega telesa) vodi v sram. V družbenih
diskurzih, ki temo ženske poraščenosti ponesejo iz »sive cone«, vidi moč spremembe, izogib
diskriminaciji in reproduciranju le enega in edinega »dovoljenega« in sprejemljivega videza, brez
dopuščanja variacij (Gaillard, 2012, v Smelik, 2015).5

2.7 Konstrukcija ženskosti in ženstvenega telesa skozi prakse odstranjevanja dlak
Konstruiranje ženskosti in ženstvenega telesa se v postmoderni družbi udejanja preko raznolikih
telesnih praks, ki transformirajo ženska telesa na mnogotere načine. Dworkin (1974, str.113—114,
v Peixto Labre, 2002, str. 113)6 ponazori spreminjanje ženskega telesa skozi vsakdanje prakse v
zapisu:
V naši kulturi ni ostal niti del ženskega telesa nedotaknjen, nespremenjen…od glave do peta, vsaka
obrazna poteza, vsaka sekcija telesa postane subjekt modifikacije, izboljšave. Takšno
»preoblikovanje« je stalen, ponavljajoč se proces. Je vitalen del ekonomije, glavni del
diferenciacije spolnih vlog, najbolj neposreden fizični in psihološki del ženske realnosti. Od nekje
11., 12. leta pa do svoje smrti bo ženska precejšen del svojega časa, denarja in energije porabila
za postenje, puljenje, poslikavo in odišavljanje same sebe.

Feministične študije so izpostavile problematičnost družbene konstrukcije »sprejemljive«
ženskosti (Kuhar, 2004). Nedosegljiva podoba idealne ženstvenosti je razpeta med občutke lenobe
in neprivlačnosti, če idealu ne sledimo, ter na drugi strani krivde, ker smo podlegle lepotnim
standardom (Bartky, 1997). Dodatna utež in breme je tendenca, da se takšna, v resnici konstruirana
ženstvenost, ne sme odražati kot napor, temveč mora delovati kot naravno pridobljena. Prakse
odstranjevanja dlak so tako zavite v mistiko in navidezno »naravnost«, zato se odvijajo v intimi,

5

Gaillard, F. in Windish, C. (2012). Naked, but hairy: Women and misogyny in Fin de Siècle representations. South
Central Review, 29(3), 163–76.
6
Dworkin, A. (1974). Woman-hating. New York: Dutton.
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skrite od oči drugih. Dlake na ženskem telesu zbujajo občutek sramu, prav tako so v sram zavite
prakse odstranjevanja. Tudi v množici oglasnih sporočil je ženska poraščenost »odrezana« iz
medijskih podob, ko ženska z najrazličnejšimi pripomočki navidezno odstranjuje dlake s
predhodno »gladkih« nog. Takšno »prikrivanje« slepi in obenem »varuje« tako moške kot ženske
pred uvidom v prave razsežnosti bremena ženske lepote (Toerien in Wilkinson, 2003). Takšna
molčečnost in odmaknjenost v zasebne sfere omogoča ohranjanje potrebe po »doseganju«
ženstvenosti skozi sprejemanje družbeno vsiljenih pravil in definicij le-te.
Poraščenost ženskega telesa reflektira in obenem konstruira status ženstvenosti, ki je nujno
povezan z odstranitvijo nezaželenih dlak (Lesnik-Oberstein, 2011). Tako je norma neporaščenega
ženskega telesa obravnavana na način naturalizacije: stvari pač takšne so, družbena konstrukcija
»gladkega ideala« pa je skrita, kot se včasih zdi, tudi pred žensko samo. Toerien in Wikinson (2003)
izpostavljata, da takšno preoblikovanje telesa ni le preprosta izbira, kljub množičnosti prakse, ki
nam preprečuje, da bi jo razumeli le kot eno iz med mogočih pojavnosti ženske, kot enega od stilov.
Še manj ustrezno razumevanje prakse odstranjevanja dlak pa bi bilo, če bi jo definirali kot eno
izmed mnogih lepotnih praks oz. rutin, kot trivialno in nepomembno. Kot trdita avtorici, jo moramo
razumeti kot pomembno prvino konstruiranja ženskosti v zahodni postmoderni družbi (prav tam).
»Gladko« normo lahko torej razumemo kot obliko socialne kontrole: ne le v simbolnem smislu
odsotnosti ali prisotnosti dlak, ki utelešata razliko med ženskostjo in moškostjo (kot dva nasprotna
si pola), temveč tudi kot obliko »udomačene« ženskosti, ko redno vzdržuje nadzor nad lastno
poraščenostjo ter tako svoje telo nenehno transformira v infantilno stanje, ki je povezano z
nemočnostjo (prav tam).
Idealna ženstvenost je družbeni konstrukt, kar ne pomeni, da nima moči, temveč ravno obratno:
družbena konstrukcija ima konkreten vpliv na naše vsakdanje življenje, nam odpira (ali zapira)
nabor možnih izbir, ki so družbeno sprejemljive, pa tudi narekuje meje sprejemljivega. Prav tiste
prakse in rutine, ki so najbolj razširjene in najmanj očitno družbeno konstruirane, nosijo veliko
moč, saj njihova vsakdanjost in rutinskost ne pusti, da bi vanje dvomili. »Naturalizirana« praksa
odstranjevanja dlak z ženskega telesa simbolno zaznamuje ločnice med moškostjo in ženskostjo.
Slednja je producirana skozi raznolike prakse in rutine ter tako daleč od biološkega imperativa. Ko
se torej sprašujemo o normativni naravi prakse odstranjevanja dlak, ne problematiziramo s tem le

20

rutinskih lepotnih praks, temveč družbeno vsiljeno in strogo določeno konstrukcijo ženskosti (prav
tam).
S hitrimi spremembami postmoderne se spreminjajo tudi identitete, ki se distancirajo od trdnosti in
stabilnosti ter postajajo izmuzljive, spremenljive, vlogo osrednjega, centralnega gradnika le-te pa
je prevzelo telo. V mnogoterih možnostih in izbirah se sodobni posameznik po eni strani lahko
»izgublja« po mili volji, po drugi strani pa paradoksalno podlega nekaterim družbeno
konstruiranim idealom, ki jih ne zaznava kot take. Kje se konča lastna izbira posameznika in se
začne družbeno konstruirano polje, ki ga pahne v posnemanje in sledenje množici? V nadaljevanju
se osredotočam na zgodovino prakse odstranjevanja dlak, ki je imela svoje »vzpone in padce«, v
sodobni družbi pa je postala množična do te mere, da posameznice postavlja pred tvegano »izbiro«
o poraščenosti njihovih teles (Lesnik-Oberstein, 2011).

2.8 Zgodovina praks odstranjevanja dlak
Praksa odstranjevanja dlak se je skozi zgodovino spreminjala, prav tako razlogi in vzroki zanjo.
Njen začetek je težko opredeliti, so se pa že v času jamskih slik pojavljale podobe moških brez
brade in drugih obraznih dlak, kar je bilo za tisti čas z uporabo različnih ostrih predmetov ali zob
živali precej nevarno početje (Hansen, 2007). Egipčanska kultura je poznala raznolike lepotne
prakse, a največ pozornosti so namenili prav odstranjevanju dlak, ki so predvsem na intimnih
predelih odražale neciviliziranost, ženske pa so odstranjevale dlake s celega telesa, odstranjevale
so tudi lase (The history of female hair removal, 2017).
Praksa v antičnem Rimu ni imela lepotilne funkcije, moški so odstranili dlake zavoljo bojevanja,
kar jih je varovalo pred napadi nasprotnikov. Rimljanom so sledili tudi grški moški in obrit obraz
je predstavljal naprednega, civiliziranega človeka, medtem ko so kosmatince povezovali z
barbarstvom in suženjstvom. Kaže, da je zgodovinski diskurz opisoval odstranjevanje dlak z
moških teles, prakso pri ženskah pa nekako spregledal, kar pa ne pomeni njene odsotnosti. Ženske
v antičnem Rimu in Grčiji so med drugim odstranjevale dlake z intimnih predelov, kar je
upodabljala umetnost s podobami ženskih teles prek kiparstva. Odstranjevanje dlak je simboliziralo
pripadnost višjim družbenim slojem. V Turčiji, Palestini in Libanonu so v poročnih obredih
odstranjevali dlake s celotnega ženskega telesa (Hansen, 2007). Za odstranjevanje so uporabljali
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različne pripomočke in tehnike, prvi brivniki iz bakra so bili izdelani že približno 3000 let pred
našim štetjem v Egiptu in Indiji. Že takrat so se pojavljali prototipi današnjih pincet, v rabi pa so
bili tudi spužvasto vulkansko steklo, školjke, deli živali, v Egiptu tudi voskanju podobna metoda z
uporabo sladkorja (The history of female hair removal, 2017).
Kljub dejstvu, da praksa odstranjevanja dlak ni bila vezana na spol, se je večkrat pripisovala
ženskam. Po antičnih poskusih odstranjevanja dlak, ki so bili tudi obredne narave in so simbolizirali
pripadnost družbenim slojem, se je v obdobju srednjega veka praksa odstranjevanja dlak umaknila
ponovnemu obdobju poraščenosti, ni pa trajalo dolgo do njenega ponovnega vzpona.
Lesnik–Oberstein (2011) zagovarja tezo, da je bila nova era odstranjevanja dlak vzpodbujena z
Charlesom Darwinom, ki je populariziral teorijo naravne selekcije in tako sugeriral, da dlakavost
oz. poraščenost z evolucijskim razvojem človeške vrste pojenja, prav tako pa navaja, da so manj
poraščeni primerki bolj spolno privlačni (The history of female hair removal, 2017), posebno ko
govorimo o ženskem telesu.
Novi val odstranjevanja dlak in popularizirane gladkosti ženskih teles (besedo gladkost je pri svojih
kampanjah uporabljal Gillet namesto britja), se je začel v ZDA in v začetku 20. stoletja že
povezoval odstranitev dlak z ženstvenostjo. Odstranjevanje dlak so po Hansen (2007) spodbudile
tri struje: modna industrija, popularizacija in komercializacija moškega britja ter ženske revije, ki
so svoj delež pridale z oglaševanjem in privabljanjem novih potencialnih strank – žensk. Novi
modni trendi so razkrili roke in podpazduhe, ko so rokavi čez noč izpuhteli, skrajšala pa se je tudi
dolžina kril in oblek, ki so razkrivale noge. Pionir kampanje ženskega odstranjevanja dlak je v letu
1914 postala ženska revija Harpers Bazaar. Le leto za tem je bilo širše sprejeto pojmovanje, da so
dlake na ženskem telesu »nepotrebne« in »grde«. Kot zapiše Hope, gladkost ni več domena
družbene slojevitosti, temveč postane del širše publike (Hope, 1982). Tako je moda hkrati
omogočala tako razkritje ženskega telesa in njegovo osvoboditev kot tudi nove obveznosti in
prakse, ki so zahtevale svoj čas, denar ter samonadzor in samodisciplino. Hiter vzpon prakse
odstranjevanja dlak je spodbudila 2. svetovna vojna, ko so ženske zaradi pomanjkanja najlona še
bolj pozorno odstranjevale dlake s predela nog, to pa je bila kot nekakšna predpriprava na
prihajajočo modo mini kril in bikini kopalk, ki so se pojavile po letu 1960. Hope (prav tam)
izpostavlja, da so ženske do odstranjevanja dlak z nog, ki ga niso mogle povezati s higienskimi
razlogi, bilo pa je tudi precej zamudno, ostajale skeptične. Skepticizem pa ni vzdržal dolgo ob
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stalnem medijskem pritisku, saj je bila preko oglaševanja jasno izražena nujnost »sprejemljive«
gladkosti (prav tam). Praksa je postala močno normativna, kljub temu pa je postal »naravni« videz
za krajše obdobje ponovno popularen, tudi ko je šlo za žensko telo (na kar je vplivalo tudi
hipijevsko gibanje in feminizem). Trend »nazaj k naravi« je le delno vzdržal do množičnega pojava
brazilskega voskanja, ki je po letu 2000 obnorel ZDA (Hansen, 2007).
Christine Hope (1982) izpostavlja, da se je praksa odstranjevanja dlak preselila v zasebnost
kopalnic, zaradi konotacije na nečistost pa je imela idealne možnosti, da preraste v rutino ženskega
vsakdana. V pomoč razširjenosti prakse je bila tudi povezava gladkosti z ženstvenostjo. Odstranitev
dlak je žensko telo vrnila v predpubertetno stanje, torej v stanje »mladosti«, obenem pa je takšna
simbolika tudi danes močno ironična: ženska si dlake začne odstranjevati na prehodu v zrelost, ko
dlake nakazujejo odraslost, obenem pa odstranitev dlak prispeva k infantilni podobi ženskega telesa
(prav tam).
Skozi zgodovino so odstranjevanje dlak prakticirale različne kulture iz različnih razlogov. V
sodobni družbi je ta praksa dosegla nove razsežnosti, ki jih perpetuirajo množični mediji, masovna
potrošnja in nikoli dokončan projekt »telesa«. Sama množičnost prakse odstranjevanja dlak z
ženskega telesa pa kljub individualizirani družbi sili k razmisleku o posnemanju, pasivnem
sprejemanju lepotnih meril družbe in vprašanju o realnosti izbire o lastnem videzu. Kot trdi Kuhar
(2004), se je v zgodovini zvrstilo mnogo praks, ki transformirajo telo, estetika praks pa je bila
odvisna od družbeno-kulturnih okvirov. Številne spremembe in oblikovanja teles pa so danes
morda bolj prisotne kot kdaj koli prej, kljub bolečini, neprijetnosti in nelagodju, ki jih prinašajo.
Rutar (1995) poudarja, da množičnost določenih praks s pridom izkoriščajo raznolike industrije,
posameznik v moderni družbi pa investicijo v telo povezuje z investiranjem v lastno identiteto. Na
področju evropskih držav študija zgodovinskega razvoja odstranjevanja dlak z ženskih teles ne
obstaja, njeni začetki pa so Evropo dosegli z nekajdesetletno zamudo in so se množično
popularizirali okrog leta 1980 (Smelik, 2015).

2.9 Predhodne raziskave
Socioloških raziskav, ki bi temo normativnega odstranjevanja dlak med ženskami raziskovale
poglobljeno, tudi s kvalitativnimi metodami, ni veliko, še posebej pomenljivo pa je, da so redke v
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evropskem kontekstu. Obstoječe raziskave se pretežno poslužujejo kvantitativnih metod in izvirajo
iz sociološke ali medicinske perspektive.
Mnoge novejše študije se opirajo na starejšo študijo avtorice Susan Basow (1991), ki je leta 1991
v ZDA kot ena prvih raziskovala normativnost prakse odstranjevanja dlak z ženskih teles. Njena
raziskava potrjuje hipotezo o normativnosti odstranjevanja dlak med ženskami, saj 80%
sodelujočih vsaj občasno odstranjuje dlake s področja nog in podpazduh, s prakso pa so začele
okoli 14. leta. Raziskava izpostavi dva glavna razloga za odstranjevanje dlak: razlogi, ki se
nanašajo na ženstvenost in privlačnost, ter družbeno-normativni razlogi. Rezultati so pokazali bolj
pozitivna stališča do poraščenosti med tistimi ženskami, ki so se definirale kot lezbijke ali
feministke, čeprav tudi večina njih odstranjuje dlake z lastnih teles (prav tam). Avtorica se je skupaj
z Anie Braman leta 1998 lotila poglobljene eksperimentalne študije, da bi raziskala stališča in
percepcije, ki jih imajo študentje (tako moški kot ženske) do poraščenosti ženskega telesa (Basow
in Braman, 1998). Za izvedbo sta avtorici predvajali igrani video ženske ob bazenu v dveh
eksperimentalnih skupinah. V enem videu je igralka brez vidnih dlak, v drugem pa poraščena po
nogah in pod pazduho. Udeleženci v obeh skupinah so se eksperimenta udeležili pod pretvezo
raziskovanja miselnega procesiranja, z navodili, da si pozorno ogledajo posnetek in nato rešijo
različne vprašalnike. Rezultati raziskave so potrdili, da je odstranjevanje dlak z ženskega telesa
pomemben vidik privlačnosti, čeprav avtorici izpostavljata manjko raziskav, ki so za razliko od
drugih tematik, katere se ukvarjajo z družbenim pritiskom na ženske glede spreminjanja njihovih
teles, redka izjema. Rezultati niso pokazali razlik v percepcijah moških in žensk, ko gre za
poraščenost ženskega telesa. Kljub temu da so bile ženske bolj naklonjene in razumevajoče do
feminizma, njihova stališča do ženske poraščenosti niso bolj pozitivna kot stališča moških,
vključenih v raziskavo.
Prav tako rezultati razkrivajo drugačno sliko kot študija Franzoi in Sields (Franzoi in Sields 1984,
v Basow in Braman 1998),7 ki je kazala večjo strogost žensk do »gladke« norme, avtorici pa tega
ne potrjujeta. Žensko telo, ki je poraščeno pod pazduho in po nogah, so udeleženci raziskave (moški
in ženske) obeležili kot manj privlačno, manj zaželeno, poraščenost pa so asociirali z lastnostmi,

Franzoi, S.L. in Shields, S.A. (1984). The Body-Esteem Scale: Multidimensional structure and sex differences in a
college population. Journal of Personality Assessment, 48, 173-178.
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kot so manj družabna, manj inteligentna, manj srečna, manj pozitivno naravnana. Prisotnost dlak
na ženskem telesu so povezovali z večjo agresivnostjo, aktivnostjo in fizično močjo (prav tam).
V Avstraliji sta empirično raziskovali omenjeno tematiko Marika Tiggemann in Sarah Keyon
(1998), ki sta ugotavljali, kako pogosto si ženske odstranjujejo dlake in kakšne pomene pripisujejo
tej praksi. 92% žensk, študentk, ki so bile vključene v raziskavo, odstranjuje dlake z nog in izpod
pazduhe, najpogostejša metoda je britje. Udeleženke so navajale dva poglavitna razloga za
odstranjevanje dlak: ženstvenost in privlačnost. Raziskava ugotavlja, da so razlogi za začetek
odstranjevanja pogosteje povezani z družbeno-normativnimi razlogi prek z opazovanjem in
posnemanjem vrstnic. Avtorici povzemata, da je odstranjevanje dlak postalo tako normativno, da
je za ženske »samoumevno«, »kot del vsakdana«, poraščenost pa neestetska ter nezaželena, kar
podpira tezo, da so ženska telesa nesprejemljiva, če niso preoblikovana (prav tam).
Marika Tiggemann in Christine Lewis (2004) sta raziskavo razširili ter poleg razlogov in metod
raziskali še občutek nelagodja glede dlak na ženskem telesu. Njuna raziskava je potrdila, da je
praksa odstranjevanja dlak zelo razširjena med študentkami avstralske univerze. O odstranjevanju
je poročalo 98% od 107 sodelujočih žensk, ki so si dlake odstranjevale z nog in podpazduhe,
najpogosteje z britjem. Najpomembnejša razloga za odstranjevanje sta bila privlačnost in
ženstvenost. Za razliko od lastnih razlogov so bili komentarji glede razlogov, ki so jih tako moški
kot ženske pripisovali praksi odstranjevanja dlak, ko je šlo za druge ženske, izrazito družbeno
normativne narave. Avtorici sta prepričani, da gre za splošno sprejet lepotni ideal, ki se naslanja na
videz mladostnosti. Poudarjata, da idealizirane podobe ženskih teles v medijih mnoge ženske
ponotranjijo in sprejmejo ter tako stalno občutijo določeno stopnjo nezadovoljstva glede lastnega
videza. Stališča glede poraščenih žensk so bila podobna tako pri moških kot pri ženskah in so bila
nevtralna do rahlo negativna. Metoda, s katero ženske najpogosteje odstranjujejo dlake s svojega
telesa, je britje, sledi voskanje, pogostost odstranjevanja pa je za večino na tedenski ravni, sledi
dnevno odstranjevanje dlak. Ženske so kot vzroka za odstranjevanje dlak, ko gre za lastno prakso
odstranjevanja, navajale prijeten občutek gladkosti in občutek, da so tako bolj privlačne. Kot
omenjeno pa so tako moški kot ženske navajali družbeno–normativne razloge, ko je šlo za razloge
odstranjevanja dlak pri (drugih) ženskah, kar kaže na to, da so ti razlogi v večji meri prepoznani,
ko gre za prakso odstranjevanja dlak pri drugih ženskah in ne za lastno prakso (prav tam).
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Avtorici opozarjata, da ženske zaznavajo družbeni pritisk v večji meri, ko gre za prakse
odstranjevanja pri drugi ženskah. To lahko kaže na zavračanje racionalnega vidika in nezavedanja
družbenega pritiska, ko ženske govorijo o lastnih praksah odstranjevanja. Norme v
individualistično naravnani družbi je morda težje prepoznati, ko gre za lastno podrejanje družbenim
pritiskom, čeprav takšno ranljivost lažje pripišemo drugim. Lestvica občutka nelagodja in stališča
do poraščenosti ženskega telesa je kazala pozitivno povezanost, kar avtorici povzameta kot
pomemben vzrok nezaželenosti dlak na ženskem telesu in posledično redno odstranjevanje le-teh.
Zaključita, da so dlake na nogah, pod pazduho in na intimnih predelih del telesnih znakov procesa
odraščanja in bi kot take morale odražati žensko zrelost, tako visoka normativnost in razširjenost
odstranjevanja pa ponuja jasno sliko o nesprejetem ženskem telesu, »kakršno je« (prav tam).
Marika Tiggemann in Suzanna Hodgson (2008) z novejšo raziskavo vključita še trend
odstranjevanja dlak z intimnih predelov in razloge zanje. Rezultati raziskave potrjujejo razsežnost
razširjenosti prakse, saj 96% udeleženk odstranjuje dlake z nog in podpazduhe, 60% pa tudi z
intimnih predelov ter skoraj polovica teh odstrani večino sramnih dlak. Avtorici opozarjata, da je
intimni predel z razlogom zaščiten z dlakami, s čimer se strinja tudi zdravstvena stroka. Prav tako
ugotavljata, da je ta predel še posebej občutljiv za razne infekcije in vnetja, kar povzroča večje
tveganje, ko gre za odstranjevanje nezaželenih dlak (prav tam).
V raziskavi je avtorici zanimal tudi vpliv intimnih, romantičnih odnosov na prakso odstranjevanja
dlak z intimnih predelov. Raziskava je zajela vzorec 235 žensk, starih med 17 in 40 let, študentk
psihologije z avstralske univerze. Najpogostejši vzroki za odstranjevanje dlak so bili razdeljeni v
4 kategorije, ki so jih predstavljale trditve, kot so sledeče: »ker se to pričakuje«, »ker se počutim
privlačnejšo«, »ker se tako počutim ženstveno« ali »všeč mi je občutek gladke kože« ( avtorici sta
jih razporejali v sledeče sklope: družbeno–normativni razlogi, privlačnost, ženstvenost in
individualno orientirani razlogi/skrb zase). Občutek čistosti je bil najpogostejši vzrok za
odstranitev dlak pod pazduho in na intimnih predelih, za noge pa občutek gladkosti. Povezovanje
prakse odstranjevanja dlak s higieno je še eden od razlogov, da si ženske redno in dosledno
odstranjujejo dlake. Avtorici opozarjata na velik porast odstranjevanja dlak na intimnem predelu
kljub bolečemu in dragemu postopku (voskanje v salonu). Občutek čistosti oz. higiene je povezan
z asociacijami in simbolnimi pomeni dlak kot nečistih, tabuiziranih. Redko so udeleženke
prepoznale družbeno–normativne pritiske za odstranjevanje dlak, sploh ko gre za intimne predele,
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kar lahko nakazuje na »nevidno konformnost«, na hkratnost bremena in užitka. Raziskava je s
kratkim vprašalnikom preverila tudi spremljanje medijev v povezavi s praksami odstranjevanja
dlak, avtorici pa ugotavljata povezavo med pogostostjo gledanja določenih oddaj (Seks v mestu,
Big brother) s pogostejšim odstranjevanjem dlak ter opozarjata na predhodno potrjene korelacije
med medijskimi učinki in določenimi lepotnimi praksami. Praksa odstranjevanja je bila pogostejša
in »obsežnejša«, če je bila udeleženka v zvezi. Avtorici izpostavita trivialnost, ki se večkrat
pripisuje diskurzom o praksah odstranjevanja dlak, ta pa se zdi neupravičena glede na razširjenost
in normativnost le-teh (prav tam).
Sledeča raziskava je bila izvedena v Angliji (Toerien, Wilkinson i Y.L. Choi, 2005) in nakazuje,
da je praksa odstranjevanja dlak visoko normativna, saj je več kot 99% žensk potrdilo
odstranjevanje dlak vsaj z nekaterih predelov telesa, najpogosteje pod pazduho, na nogah, intimnih
predelih in obrveh. Britje in puljenje sta bili najpogostejši metodi odstranjevanja. Avtorice trdijo,
da rezultati raziskave potrjujejo, da je praksa samoumevna in nujna za doseganje »sprejemljive
ženstvenosti«. Večina udeleženk v raziskavi si je dlake začela odstranjevati ob začetku pubertete,
okrog 16. leta, kar nakazuje na to, da ženske začnejo s prakso odstranjevanja dlak takoj, ko
postanejo dlake vidnejše. Zanimivi so tudi izsledki, da ženske večkrat preizkusijo različne metode
odstranjevanja in tako z eksperimentiranjem podpirajo trženje produktov za odstranjevanje dlak in
milijonske posle podjetij, ki jih tržijo. Rezultati kažejo na vpliv starosti udeleženk, ko gre za
določene predele telesa: starejše ženske (po 50. letu) pogosteje odstranjujejo dlake z obraza,
medtem ko manj pogosto z nog in intimnih predelov. Mlajše ženske (do 31. leta) pa manj pogosto
odstranjujejo dlake z obraza. Avtorice menijo, da bi bil vzrok za to lahko dejstvo, da s starostjo
telo postaja manj poraščeno, obraz pa bolj, prav tako menijo, da normativna plat prakse
odstranjevanja dlak v času mladosti starejših udeleženk še ni dosegla takih razsežnosti in je
posledično vpliv nanje manjši tudi danes. Avtorice se strinjajo s predhodnimi raziskavami in
zaključujejo s sporočilom, da je žensko telo nesprejemljivo, če ga »pustimo« takšnega , »kakršno
je« (prav tam).
Kot je zapisala Rebecca Herzig (Herzig, 2015, str.10—11, v Smelik 2015 str. 237)8, smo danes vse
»populjene«. Empirične raziskave potrjujejo dejstvo, da je gladko žensko telo postalo normativno
v zahodni kulturi, da se praksa odstranjevanja dlak »širi«, tako po številu pripadnic kot po
8

Herzig, R., (2015), Plucked:A History of Hair Removal. New York, London: New York University Press.
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obsežnosti (deli telesa, s katerih ženske odstranjujejo dlake). Kot navaja Smelik, so feministke
»izgubile bitko« proti normativnemu odstranjevanju dlak z ženskega telesa, normo samo pa
poganja meglica komformnosti, ki zastira družbeno konstruiranost prakse odstranjevanja dlak in
tako iluzorno ustvarja začaran krog ženstvenosti »brez truda« (Smelik, 2015).
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3 Empirični del

3.1 Namen raziskave in cilji
Namen raziskave z uporabo integracijske metode zbiranja podatkov je bil preveriti razširjenost
prakse odstranjevanja dlak med mladimi odraslimi ženskami pri nas ter motive in razloge zanjo.
Cilj raziskave je bil prispevati k razpravi o tematiki, ki je tabuizirana in odmaknjena iz diskurzov,
s pridobitvijo podatkov, ki dopolnjujejo obstoječa problematiziranja prakse odstranjevanja dlak.
Raziskava prispeva k razumevanju prakse, razlogov zanjo in dejavnikov, ki nanjo vplivajo ter tako
osvetljuje problematiko z drugega zornega kota. Tako doprinaša k diskurzu, ki ni omejen zgolj na
nasvete in marketinške prezentacije o uspešni odstranitvi dlak. Takšna enostranskost in monotonost
namreč še dodatno prispeva k samoumevnosti odstranjevanja dlak z ženskega telesa, ki tako ostaja
neproblematizirano, del rutin in vsakodnevnih praks med ženskami v sodobni družbi.
V kvantitativnem delu sem preverjala sledeče hipoteze:
1.

Študentke si v veliki večini odstranjujejo dlake izpod pazduh, z nog in z intimnih predelov,

najpogosteje z britjem.
2.

Najpogostejša razloga za odstranjevanje dlak sta občutek „čistoče“ ter večja telesna

privlačnost.
3.

Študentke, ki imajo partnerja, pogosteje prakticirajo odstranjevanje dlak.

4.

Študentke, ki se opredelijo kot feministke, ne odstopajo od ostalih v prakticiranju

odstranjevanja dlak.
5.

Študentke pogosteje odstranjujejo dlake, ko se znajdejo v posebnih okoliščinah, ki so

družbene narave (zmenek, posebna obleka, ki razkriva določene dele telesa, plaža, poletna
garderoba in kopalke...).
V kvalitativnem delu sem sledila sledečim raziskovalnim vprašanjem:
1. Kakšni so razlogi za začetek odstranjevanja dlak in njegovo nadaljevanje in ali se le—ti
med seboj razlikujejo?
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2. Kako poraščenost ali »gladkost« (upoštevanje/neupoštevanje norme) vplivata na intimne,
partnerske odnose in obratno?
3. Ali odstranjevanje dlak prispeva k samozavesti, občutku ženstvenosti in večje privlačnosti?
4. Kakšni občutki navdajajo intervjuvanke ko odstranijo ali ne odstranijo dlake z določenih
predelov telesa? Ali prakso odstranjevanja dlak intervjuvanke zaznavajo kot družbeni
pritisk? Ali praksa odstranjevanja dlak predstavlja ženskam več kot le »lepotičenje«?

3.2 Metodologija
Izbrala sem integracijsko metodo s t.i. metodo sledenja, kjer kvantitativnemu delu raziskave sledi
kvalitativni del, z namenom poglobitve in usmerjenosti na teme, ki jih po interpretaciji
kvantitativnih podatkov želimo natančneje raziskati (Creswell in Clark, 2007). Vsi podatki, ki so
predstavljeni v posameznem sklopu raziskave, so bili pridobljeni z rabo anketnega vprašalnika ali
s poglobljenimi intervjuji ter se v zvočni in zapisani obliki hranijo pri avtorici. Natančnejši opis
metodologije in vzorca je podan pod posameznim delom raziskave v nadaljevanju.

3.3 Kvantitativni del
V kvantitativni fazi raziskave sem v letu 2010 opravila anketiranje z rabo anketnega vprašalnika
(Priloga A: Anketni vprašalnik), ki je v skupno 13 vprašanjih zajemal različne tipe le-teh: 5stopenjska Likertova lestvica strinjanja, izbirni odgovori (nekateri so ponujali poleg danih
možnosti še možnost drugo) ter da/ne vprašanja.
Anketa je bila izvedena med študentkami Fakultete za družbene vede v Ljubljani (različne smeri
dodiplomskega in podiplomskega študija), kjer sem zbrala 109 ustrezno izpolnjenih anketnih
vprašalnikov. Zbiranje podatkov je potekalo teden dni (pred predavanji in po predavanjih),
izpolnjevanje anket pa je trajalo približno 10 minut. Zbrani podatki so bili kasneje obdelani s
pomočjo SPSS programa, analizirani in interpretirani.
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S kvantitativno metodo sem želela preveriti razširjenost prakse odstranjevanja dlak med
mladimi odraslimi ženskami v Sloveniji. Raziskala sem pogostost izvajanja odstranjevanja dlak,
kateri deli telesa so najbolj izpostavljeni odstranjevanju, katere metode so uporabljene za
odstranjevanje, kateri so razlogi za odstranjevanje, kdaj so z njim začele in zakaj (če) z njim
nadaljujejo. Anketni vprašalnik je bil oblikovan po vzoru predhodnih raziskav (Tiggemann in
Hodgson, 2008; Basow, 1991), nekatera vprašanja pa so bila v fazi statistične obdelave podatkov
izpuščena (nejasni odgovori, nepopolni odgovori, premalo pojasnjevanja pri določenih vprašanjih).
Nekateri sklepi izpuščenih vprašanj so kljub temu navedeni pod interpretacijo.

3.4 Interpretacija rezultatov – anketa
V anketi sem zbrala tudi naslednje podatke o vzorcu: letnik in smer študija, starost udeleženk, ali
so udeleženke trenutno v partnerski zvezi in ali se opredeljujejo kot feministke.
Tabela 3.1 prikazuje starostni razpon udeleženk ankete, katerega sem razdelila v 3 starostne
skupine: 19 - 21, 22 - 24 in 25+. Iz tabele je razvidno, da je bilo največ anketirank starih med 22
in 24 let, natančneje 56%, torej nekaj več kot polovica. Pri statistični analizi se je izkazalo, da
starost ni statistično pomembno vplivala na odgovore, torej bi lahko trdila, da je problematika
„generacijsko specifična“.
Tabela 3.1: Starost
Starost
19 - 21
22 - 24
25 +
Skupno

Frekvenca
37
61
11
109

Odstotek
33,9
56,0
10,1
100,0

Veljaven odstotek
33,9
56,0
10,1
100,0

Kumulativni odstotek
33,9
89,9
100,0

77 (70%) študentk je na vprašanje Ali ste trenutno v partnerski zvezi? odgovorilo pritrdilno, 32
(30%) pa je izbralo odgovor ne. S tem vprašanjem sem želela povezati različne odgovore in potrditi
morebitno povezanost partnerske zveze s praksami odstranjevanja dlak. Analizo povezav med
partnersko zvezo in pogostostjo odstranjevanja dlak sem zaradi neustrezno zbranih podatkov o
pogostosti opustila, zato ne morem trditi, da partnerska zveza pomembno vpliva na prakse
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odstranjevanja dlak, in če, ali je odstranjevanje v tem primeru pogostejše, razširjeno na več delov
telesa ipd. Hipoteza, ki predvideva, da študentke, ki imajo partnerja, pogosteje prakticirajo
odstranjevanje dlak, tako ni potrjena niti ovržena, ponuja pa možnost nadaljnje analize v
kvalitativnem delu. Na morebitno povezavo lahko sklepam le pri vprašanju o razlogih za
odstranjevanje, kjer je partnerska zveza na tretjem mestu po pogostosti, kar pa ne ponuja
natančnejših podatkov o povezanosti partnerske zveze in prakse odstranjevanja dlak.
Na vprašanje Ali bi se sama opredelila kot feministka? je z da odgovorilo nekaj manj kot 12%
udeleženk, medtem ko se za feministke ni opredelilo 88% anketirank. Podobno kot pri starosti in
partnerski zvezi se ni izkazalo, da bi opredelitev za feministko pomembno statistično vplivala na
prakse odstranjevanja dlak. To vprašanje me je zanimalo tudi z vidika stereotipnih predstav o
feminizmu, rezultati bi lahko nakazovali na namerno neupoštevanje praks odstranjevanja dlak z
ženskega telesa, torej potrjevali stereotip o „poraščenih feministkah“ (Lesnik-Oberstein, 2011). Na
podlagi obstoječih raziskav, predstavljenih v teoretskem delu naloge, in rezultatov, pridobljenih z
anketo, lahko sklepam, da danes feminizem težko povezujemo s pomembnejšim odklonom od
normativnih praks odstranjevanja dlak z ženskega telesa. Dve anketiranki na vprašanje nista
odgovorili.
Na vprašanje Si kadarkoli odstranila dlake s svojega telesa? je pritrdilno ogovorilo vseh 109
anketirank, kar je razvidno iz tabele 3.2.
Tabela 3.2: Odstranitev dlak
Odstranitev
dlak
da

Frekvenca

Odstotek

Veljaven odstotek

Kumulativni odstotek

109

100,0

100,0

100,0

V nadaljevanju sem preverjala, s katerih delov telesa si anketiranke odstranjujejo dlake. Ponujeni
odgovori, pri čemer je bilo možno izbrati več odgovorov, so bili: noge, podpazduha, sramne dlake,
roke in drugo. 108 anketirank je izbralo odgovor noge, kar predstavlja 99% vprašanih. Prav tak je
bil rezultat pri odstranjevanju dlak s predela podpazduhe. Tako za noge kot za podpazduho sem
pričakovala visok odstotek že pred samo izvedbo ankete, saj so tudi predhodne raziskave potrjevale
množično razširjeno prakticiranje odstranjevanja dlak z omenjenih predelov (Tiggemann in
Hodgson, 2008; Basow, 1991; Tiggemann in Kenyon, 1998). Na tretjem mestu po pogostosti je
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bilo odstranjevanje dlak z intimnih predelov, ki jih odstranjuje 88,1% žensk (odgovor je izbralo 96
vprašanih), medtem ko jih 12% ni izbralo tega odgovora, iz česar sklepam, da 13 anketirank tega
ne prakticira. Najmanj anketirank je izbralo odgovor roke, kjer si dlake odstranjuje 11 anketirank
oz. 10,1% le–teh, medtem ko večina ne prakticira odstranjevanja dlak na rokah. Med ponujenimi
odgovori je bil tudi odgovor drugo, kjer so udeleženke dopisale dodaten del telesa, ki ni bil med
navedenimi možnostmi. Za ta odgovor sta se odločili dve udeleženki in pripisali odgovora dlake
na trebuhu (pod popkom) in palec na nogi.
Zanimivo je, da nobena udeleženka ni izpostavila obrvi ali drugih dlak z obraza. Sklepam, da obrvi
med udeleženkami niso razumljene pod kategorijo »dlak« ali pa je vprašanje, ki je navajalo dele
telesa, nehote »izključilo« obraz iz kategorije delov telesa. Dlake na ženskem obrazu nosijo še
posebno stigmo in neodobravanje (Lesnik-Oberstain, 2011), kar bi lahko vplivalo na odgovore
udeleženk, ki tega ne bi želele »razkriti«. Iz tabele 3.3, je glede na možnost izbire več odgovorov
hkrati, razvidno, da so anketiranke v povprečju izbrale 2,98 odgovora. Na podlagi rezultatov
sklepam, da je odstranjevanje dlak s predela nog in podpazduhe zelo razširjen med udeleženkami,
prav tako je zelo razširjeno odstranjevanje dlak z intimnih predelov.
Tabela 3.3: Deli telesa

Noge
Podpazduha
Roke
Sramne dlake
drugo
Skupno

N
108
108
11
96
2
325

Odgovori
Odstotek
33,2%
33,2%
3,4%
29,5%
0,6%
100%

Odstotek anketirank
N
99,1%
99,1%
10,1%
88,1%
1,8%
298,2%

Pri naslednjem vprašanju me je zanimala starost udeleženk pri prvem odstranjevanju dlak.
Rezultati kažejo, da je največ anketirank z odstranjevanjem začelo med 12. in 15. letom, medtem
ko odgovori prej ali kasneje dosegajo bistveno nižje vrednosti. Odgovori jasno kažejo, da je večina
anketirank z odstranjevanjem dlak začela okoli 13. leta, torej še v osnovni šoli. Dve anketiranki na
vprašanje nista odgovorili. Naj na tem mestu omenim, da bi bilo zanimivo primerjati podatke več
generacij (npr. odgovore žensk, starih več ko 40 let in več kot 60 let), saj domnevam, da bi bila
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starostna meja začetka odstranjevanja dlak medgeneracijsko različna, na kar kažejo tudi nekatere
predhodne raziskave (Toerien,, Wilkinson i Y.L. Choi, 2005).
Sledili sta vprašanji, pri katerih so udeleženke na črto pripisovale razloge za začetek in nadaljevanje
odstranjevanja dlak: Navedi svoj glavni razlog za začetek odstranjevanja dlak ter Navedi glavni
razlog za nadaljevanje odstranjevanje dlak, če le-to še vedno prakticiraš. Odgovori so bili
analizirani z podrobnim branjem in kategoriziranjem ter uporabljeni kot pilotni podatki za drugo
fazo raziskave, poglobljene intervjuje. Podatki niso bili statistično obdelani s programom SPSS.
Rezultate lahko strnem v kratek povzetek: najpogostejša odgovora za začetek odstranjevanja dlak
sta bila vrstniški pritisk in moteča poraščenost (navajale so, da so jih dlake motile, da so bile preveč
opazne, da je šlo za estetske razloge, povezane z videzom) za nadaljevanje odstranjevanja pa
higiena, videz in večja samozavest. Povzemam še nekaj ključnih ugotovitev, ki jih lahko razberemo
iz odgovorov anketirank: dlake si odstranjujejo, ker jih motijo, ker dlake grdo zgledajo, ker se tako
bolje počutijo in jim je gladkost bolj všeč, ker tako delujejo bolj urejene in ker so se tega navadile.
Prav slednja trditev se mi zdi dober indikator ponotranjenja »gladkega« ideala, saj ženske prakso
odstranjevanja dlak opisujejo kot nekaj, česar so se »navadile«. Iz rezultatov je razvidno tudi, da
anketiranke družbeni vpliv na prakso odstranjevanja dlak prepoznajo pri njenih začetkih, ne pa tudi
kot razlog za njeno nadaljevanje. Sklepam lahko, da so lastno telo brez dlak sprejele kot všečno,
zaželeno in edino sprejemljivo. Videz gladkega telesa so ponotranjile in ga vzdržujejo, kar
argumentirajo z izjavami, da je gladko telo lepo in čisto, poraščenost pa grda in moteča. S takšnim
stališčem žensk do lastne poraščenosti je normativnost prakse (katero ženske same nadzirajo) do
neke mere razumljiva in pričakovana.
Pri desetem vprašanju naj bi udeleženke poleg izbranih odgovorov dopisale dele telesa, za katere
velja posamezna metoda odstranjevanja dlak (npr. noge-britje). Pri obdelavi podatkov sem
ugotovila, da vprašanje ni bilo dovolj jasno zastavljeno, saj udeleženke po večini niso dopisovale
delov telesa k določeni metodi, so pa slednje označile (npr. britje, puljenje). Tako lahko iz podatkov
razberemo, katere metode so najpogostejše pri odstranjevanju dlak, anketiranke pa so jih lahko
izbrale več. Britje je po pričakovanjih največkrat izbrani odgovor - prakticira ga 92,7% vprašanih,
torej 101 udeleženka. Druga metoda po pogostosti je z 48,8% puljenje z uporabo epilatorja, te
metode se poslužuje 53 udeleženk. Sledita ji metodi voskanja doma in voskanja v salonu, prva z
nekaj manj kot 23% in druga s skoraj 12%. Striženje (7,3%), laserska metoda (0,9%) in odgovor
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drugo (5,5%), so se pokazali za bolj ali manj izjeme, saj jih je skupno izbralo 15 anketirank. Koliko
udeleženk je izbralo posamezen odgovor je razvidno iz tabele 3.4.
Tabela 3.4: Metode odstranjevanja dlak

Britje
Puljenje
Voskanje doma
Voskanje v salonu
Striženje
Laser
Drugo
Skupno

Odgovori
N
Odstotek
101
48,8%
53
25,6%
25
12,1%
13
6,3%
8
3,9%
1
0,5%
6
2,9%
325
100%

Odstotek anketirank
N
92,7%
48,6%
22,9%
11,6%
7,3%
0,9%
5,5%
189,9%

Vprašanje Kako pogosto odstranjuješ dlake sem pri pregledu podatkov opustila. Večina odgovorov
je bila nepopolnih, analiza pa glede na pomanjkljive odgovore prezahtevna. Iz dobljenih odgovorov
lahko sklepam le, da tiste anketiranke, ki kot metodo uporabljajo britje, le-to v večini prakticirajo
dnevno ali tedensko. Verjetno bi bilo potrebno predhodno opozoriti udeleženke na možnosti
odgovarjanja oz. dodatno obrazložiti nejasnosti, ki so se več kot očitno pri tem vprašanju porajale
glede na nesistematičnost in nepopolnost odgovorov.
Sledilo je vprašanje Kateri dejavniki morebiti vplivajo na tvoje odstranjevanje dlak? Kot je
razvidno iz tabele 3.5 so udeleženke lahko izbrale več odgovorov: letni čas, oblačila, ki razkrivajo
določene dele telesa, partnerska zveza, zmenek in možnost drugo, kjer so lahko pripisale poljubne
dejavnike. Najpogostejši dejavnik, izbralo ga je 91,6% oz. 98 anketirank, so oblačila, ki razkrivajo
določen del telesa. Sledi mu odgovor letni čas, ki ga je izbralo 81,3% anketirank, tretji zapovrstjo
je odgovor partnerska zveza, ki ga je izbralo 66,4% anketirank. Drugi dejavniki (zmenek in drugo)
imajo občutno manjši vpliv na odstranjevanje dlak. Rezultati nakazujejo na pomembnost družbeno
normativnega vidika prakse odstranjevanja dlak, saj sta največkrat izbrana dejavnika povezana z
razkrivanjem določenih delov telesa: sklepam, da na prakse odstranjevanja dlak udeleženk vpliva
izpostavljanje lastnega telesa »na ogled« drugim. Rezultati pri izbiri dejavnikov vpliva tako
opominjajo na nesprejemljivost ženske poraščenosti, ženske pa se negativnim odzivom družbe
izognejo z rednimi praksami odstranjevanja. Ta sklep bom natančneje preverila v kvalitativnem
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delu raziskave. Partnerska zveza na odstranjevanje dlak vpliva manj kot zunanji videz ali
razkrivanje določenega dela telesa, iz rezultatov kvantitativnega dela pa vpliva partnerske zveze
na prakse odstranjevanja dlak ni mogoče natančneje opredeliti (npr. zaradi partnerske zveze
pogosteje, na več predelih telesa), zato ga bom preverila v kvalitativnem delu raziskave.
Tabela 3.5: Dejavniki

Letni čas
Oblačila, ki razkrivajo določen del telesa
Partnerska zveza
Zmenek
Drugo
Skupno

Odgovori
N
Odstotek
87
30,0%
98
33,8%
71
24,5%
15
5,2%
19
6,6%
290
100%

Odstotek anketirank
N
81,3%
91,6%
66,4%
14,0%
17,8%
271,0%

Pri zadnjem vprašanju so udeleženke ocenjevale potencialne razloge za odstranjevanje dlak z
določanjem pomembnosti ponujenim trditvam. Anketiranke so 14 vnaprej danih razlogov ocenile
na petstopenjski lestvici pomembnosti, pri čemer je vrednost 1 predstavljala odgovor
„nepomembno“ in vrednost 5 „zelo pomembno“. Potencialne razloge sem pri analizi po vzoru
predhodnih raziskav razvrstila v sklope (Tiggemann in Lewis, 2004). Razlogi pod zaporednimi
številkami od 1 do 4 predstavljajo družbeno normativne razloge za odstranjevanje dlak, razlogi od
5 do 8 se nanašajo na intimne odnose in občutek privlačnosti, razlog 9 se nanaša na povezavo med
odstranjevanjem dlak in občutkom ženstvenosti, razlog 10 na čistočo in higieno (razlogi od 9 do
11 so lahko razumljeni kot družbeno normativni in hkrati kot individualno orientirani, kar
podrobneje argumentiram v nadaljevanju), razlogi od 12 do 14 pa se nanašajo na subjektivne
pomene, so individualno orientirani razlogi, kot del izražanja prek lastnega videza ali kot del skrbi
zase.
Rezultati kažejo, da anketiranke za nadaljevanje prakse med razlogi po večini ne navajajo zunanjih
pritiskov, le-teh ne zaznavajo oz. jih ne prepoznavajo kot družbeno konstruiranih. Trije najmanj
pomembni razlogi po mnenju udeleženk so namreč iz prvega sklopa, torej družbeno normativni
razlogi. Najnižje ocenjen je razlog „ker to vse počnejo“, sledita mu „ker je gladko modno“ in „ker
imajo moški radi gladke ženske“, slednji pa je lahko razumljen tudi kot družbeno normativen
razlog. Največkrat izbrani odgovori so: najpogosteje izbran „ker se počutim bolj čisto“, sledita mu
„ker mi je všeč občutek gladke kože“ in „ker se počutim bolj privlačno“. Pojavlja se torej
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svojevrsten paradoks, ki nakazuje, da se ženske ob odstranitvi dlak počutijo bolj čisto, privlačno,
ženstveno in samozavestno, hkrati pa ne zavzemajo stališča, da so ti občutki vsiljeni preko
družbeno-kulturnih predstav o lepem ženskem telesu (kljub temu, da so izbrani dejavniki pri
predhodnem vprašanju nakazovali strah pred družbenim »neodobravanjem«). Hkrati lahko
sklepam, da je praksa odstranjevanja dlak postala rutina in del vsakdanjega življenja sodobne
ženske. Zaradi ponotranjenosti in sprejetosti gladke ženske norme med mladimi ženskami je le-ta
postala „naravna“ spremljevalka vsakdana in ni več, s perspektive žensk, ki jo izvajajo, prepoznana
kot nek »zunanji«, družbeni pritisk.
Na tem mestu v razmislek dodajam, da je občutek ženstvenosti pomembno povezan tudi z družbeno
normativnimi praksami »projektne« izgradnje telesa, kar nakazuje na to, da je ženstvenost potrebno
šele »doseči« z odstranjevanjem dlak. Ta razlog je torej mogoče interpretirati kot del družbeno
normativnih prezentacij o ženstvenosti, ki ne dopušča odmikov od »zaželene«, neporaščene podobe
ženskega telesa, anketiranke pa ga zaznavajo kot del lastne izbire in odločitve o svojem videzu.
Čistost in higiena predstavljata pomemben vidik pri razlogih za odstranjevanje dlak, kljub temu da
medicinska stroka ni nikoli potrdila povezave med higieno in odstranjevanjem dlak, celo obratno:
potrdila in opozarjala je na morebitne nevšečnosti, ki se pojavijo pri odstranjevanju dlak, kot so
vnetja kože, infekcije ipd. (Peixoto Labre, 2002). Všečnost občutka gladke kože kaže na globoko
ponotranjenost ideala »gladkosti« med udeleženkami: do te mere, da jim je lastno telo lepše in bolj
všečno takrat, ko z njega odstranijo dlake. Hipotezo 2 lahko tako potrdim, saj se udeleženke v
primeru odstranjevanja dlak počutijo »čiste« in bolj privlačne. V tabeli 3.6 so pri posameznih
razlogih razvidne tudi povprečne vrednosti stopnje pomembnosti, ki jih udeleženke le-tem
pripisujejo.
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Tabela 3.6: Razlogi
Razlog
Ker to vse počnejo
Ker je danes »gladko«modno
Ker bi ljudje mislili, da sem čudna, smešna (…)
Ker se to od ženske pričakuje
Ker si to želi moj partner
Ker mi to omogoča boljšo, bolj (…) spolnost
Ker imajo moški radi gladke ženske
Ker se počutim privlačnejšo
Ker se počutim bolj ženstveno
Ker se počutim bolj čisto
Ker se počutim samozavestnejšo
Ker mi je všeč občutek gladke kože
Ker mi to daje občutek nadzora nad (…) telesom
Ker s tem izražam nekaj o sebi (podobno (…))
Veljavni N

N

Min.

Maks.

109
109
109
109
108
109
109
109
109
109
109
109
109
109
108

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Aritmetična
sredina
2,17
2,65
2,90
2,97
2,69
3,73
2,68
4,23
4,05
4,37
4,13
4,33
2,79
3,04

Standardni
odklon
1,161
1,287
1,312
1,350
1,273
1,267
1,162
0,919
1,057
0,857
0,914
0,882
1,179
1,312

Kvantitativni del raziskave po večini potrjuje izsledke predhodnih raziskav, kot so velika
razširjenost odstranjevanja dlak med mladimi odraslimi ženskami, britje kot najpogostejša metoda,
nizko vrednKer si to želi moj partneroteni družbeno normativni razlogi za odstranjevanje…
(Basow, 1991; Toerien, Wilkinson in Choi, 2005; Tiggemann in Keyon, 1998). Rezultati raziskave
potrjujejo veliko razširjenost prakse odstranjevanja dlak med mladimi odraslimi ženskami,
študentkami na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kar potrjuje hipotezo o veliki razširjenosti
odstranjevanja dlak na področju pazduhe, intimnega predela in nog. Potrjena je tudi hipoteza o
potencialnih razlogih za odstranjevanje dlak, saj rezultati kažejo, da sta dva od treh najvišje
ocenjenih razlogov prav čistoča in večji občutek privlačnosti. Hipoteze o povezavi med partnersko
zvezo in pogostostjo odstranjevanja dlak ne morem ne potrditi ne ovreči zaradi neustrezno zbranih
podatkov. Sklepam lahko le, da je partnerska zveza manj pomemben dejavnik v primerjavi z
dejavniki, ki vplivajo na »razkazovanje« telesa v določenih družbenih okoliščinah (ko so
izpostavljeni določeni deli telesa zaradi oblačil ali letnega časa). Hipotezo o vplivu družbenega
okolja na prakse odstranjevanja prek vprašanja o dejavnikih, ki vplivajo na prakso odstranjevanja
dlak in prek razlogov za odstranjevanje dlak lahko potrdim, (kljub dualnosti): udeleženke ne
prepoznavajo družbeno normativnih pritiskov na odstranjevanje dlak, ko govorijo o razlogih za
odstranjevanje (razen ko gre za začetek odstranjevanja dlak), hkrati pa izražajo pomemben vpliv
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dejavnikov, ki so povezani z okoliščinami izpostavitve lastnega telesa pred drugimi. Sklepam, da
je praksa odstranjevanja dlak postala tako razširjena in del »vsakodnevne realnosti« mladih
odraslih žensk, da je ne prepoznavajo več kot nek zunanji pritisk temveč zanjo prevzemajo
odgovornost in jo izvajajo zaradi občutka večje privlačnosti, čistosti, samozavesti. Izpostavitev
lastnega telesa drugim (v različnih družbenih okoliščinah) tako pomembno vpliva na prakse
odstranjevanja dlak med mladimi odraslimi ženskami. 13 anketirank se je opredelilo kot feministka
in vse odstranjujejo dlake z vsaj dveh delov telesa, zato je hipoteza o nepomembnosti povezave
med opredelitvijo anketirank kot feministka in prakse odstranjevanja dlak, kljub majhnemu vzorcu
potrjena. Iz rezultatov sklepam, da opredelitev za feministko ne vpliva pomembno na začetek in
nadaljevanje prakse odstranjevanja dlak med mladimi odraslimi ženskami.
Kvantitativni del ima nekaj pomanjkljivosti, ki jih je potrebno izpostaviti. Nekatera vprašanja so
se izkazala kot nerazumljiva udeleženkam, nekatere povezave pa je bilo zaradi procesa obdelave
podatkov težko ali nemogoče potrditi. Prav tako v raziskavi ne preverjam spolne usmeritve
udeleženk, zato so nekatere trditve v zadnjem vprašanju lahko za anketiranke neustrezne ali
nerelevantne. Zaradi majhnega vzorca (109 anket) rezultate težko posplošim, sploh ko gre za
povezavo med opredelitvijo za feministke in praksami odstranjevanja dlak. Kljub majhnemu
vzorcu pa zbrani rezultati lahko osvetlijo določena področja problematizirane tematike
(razširjenost, dejavniki vpliva, metode) in tako nakažejo potrebo po dodatnem raziskovanju le-te.

3.5 Kvalitativni del
V kvalitativni fazi raziskave sem spomladi 2018 izvedla 6 poglobljenih intervjujev z mladimi
odraslimi ženskami v Trbovljah s povprečno starostjo 24,3 let. 3 intervjuvanke so bile zaposlene,
dve sta bili študentki, ena pa je v času intervjuja študirala ob delu. 5 intervjuvank je povedalo, da
so v partnerski zvezi, 1 je bila samska. Vse intervjuvanke so pred izvedbo potrdile, da si
odstranjujejo dlake vsaj z nekaterih delov telesa. Intervjuvanke sem osebno povabila, da pristopijo
k raziskavi, uporabljena je bila tudi metoda snežne kepe, ko so intervjuvanke predlagale nove
udeleženke. Vsi intervjuji so bili zvočno posneti in nato zapisani, trajali pa so od 17 do 29 minut.
Intervjuji so bili zbrani v 8 dneh. Vprašanja, uporabljenja v intervjuju so se nanašala na nekatere
nejasnosti in odprta vprašanja, ki so ostala po analizi kvantitativnega dela. Za analizo intervjujev
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sem uporabila tematsko analizo s sistematičnim pristopom po Braunu in Clarku, ki je ena pogosteje
uporabljenih analiz kvalitativne metode (Braun in Clarke, 2006, v Howit in Cramer, 2008).9 S
pomočjo tematske analize lahko identificiramo ključne teme, ki predstavljajo zbrane podatke.
Poteka v 6 fazah: seznanitev z materialom, osnovno oblikovanje kod, iskanje tem, ki temeljijo na
kodiranju, pregled tem, definiranje in označevanje tem in pisanje poročila z refleksijo (prav tam).
Zaradi narečja sem prvotni prepis delno slogovno, ne pa tudi pomensko/vsebinsko spremenila. Tudi
imena udeleženk so spremenjena.

3.6 Predstavitev tem in interpretacija rezultatov – intervjuji
Pridobljene podatke sem razdelala na 5 tem, ki jih v nadaljevanju interpretiram. Teme so zajemale
nekatera področja kvantitativnega dela raziskave, ki so ostala nepojasnjena. Ob posameznih temah
navajam interpretacijo in primere izjav, ki poglabljajo razumevanje le-teh.
Razlogi za začetek odstranjevanja dlak
V kvalitativnem delu sem želela podrobneje raziskati začetke prakse odstranjevanja dlak in razloge
zanje ter morebitne razlike od razlogov, ki jih udeleženke navajajo za nadaljevanje prakse.
Preverjala sem morebitno povezanost z medijskimi reprezentacijami gladkega ženskega telesa.
Intervjuvanke so bile pri tej temi zelo enotne. S prakso odstranjevanja dlak so začele v obdobju
osnovnega šolanja, zanimivo pa je, da kot razloge za svoje začetke odstranjevanja dlak vse navajajo
družbeni oz. vrstniški pritisk. Ugotavljam, da je prav vrstniški vpliv glavni razlog za začetek
izvajanja prakse in da se ga intervjuvanke zavedajo ter ga jasno artikulirajo. Telesni videz je že v
obdobju zgodnjega mladostništva (morda že prej) pomembno povezan z vplivi družbenega okolja,
sploh v vrstniških krogih. Udeleženke so izpostavile, da so s prakso začele zaradi vedenja o tem,
da je zaželen in sprejemljiv le videz »gladkega« ženskega telesa. Sklepam, da so izkazane razlike
med razlogi za začetek in nadaljevanje s prakso odstranjevanja dlak le navidezne in da gre za
splošno družbeno-kulturno odobravanje neporaščenega ženskega telesa, ki so ga udeleženke
občutile kot pritisk vrstnikov ali kasneje kot »lastno« željo po »ustreznem« videzu. Intervjuvanke
so bile deležne različnih neprijetnih situacij in občutka sramu, nekatere so poročale tudi o zbadanju
9

Braun, V. in Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77101.
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vrstnikov zaradi poraščenosti in vidnih dlak na določenih delih telesa. Ob tem so občutile sram do
lastnega telesa, nelagodje, občutek nesprejetosti. Razlogi za začetek odstranjevanja dlak niso
direktno izpostavljali videza oz. privlačnosti. Odgovori kažejo na to, da je bila odstranitev dlak
nujna ne le za dober videz ampak za sprejetost med vrstniki in občutek pripadnosti, ustreznosti.
Začetek prakse odstranjevanja dlak je povezan s telesnim videzom, samozavestjo in samopodobo.
Nekatere intervjuvanke so potrdile, da se danes ne bi več počutile tako nemočne ali dovzetne za
družbene pritiske glede odstranjevanja dlak, čeprav s prakso odstranjevanja vse nadaljujejo. Praksa
odstranjevanja dlak je prišla v njihova življenja »tiho«, kot da bi jo na nek način pričakovale in so
jo kot nujno tudi takoj sprejele. Nobena od intervjuvank se ni predhodno spraševala, zakaj je s
prakso odstranjevanja dlak sploh začela. Omenjajo tudi druge prakse, ki so se prav tako pojavile v
zgodnjem mladostništvu, npr. ličenje.
»Mene so že tako »zezali«, ker sem imela ful majhne dojke, druge so mele pa že ful večje. Pa eno
sošolko so kar naprej klicali »pajčevina«, ker je kao imela veliko dlak. Tako da ko smo šli s šolo
na bazen, sem se itak pobrila. Še kri mi je tekla se spomnim, ker sem se velikokrat urezala na
začetku.« (Jasna, osebni intervju, 2018, 14. april)10
»Vem, da ko sem bla tam okrog 13, 14 let stara, so me v osnovni šoli prav »zajebavali«, da sem
ful kosmata, ker sem mela ful dlak po rokih pa nogah in zato sem si po začela odstranjevat, ker
sem hotela, da me ne bi »zajebaval«, pa tudi druge so se brile«. (Eva, osebni intervju,
2018,13.april)11
»Po mojem sem začela z nogami, pa verjetno v 7., 8. razredu, ne vem čisto točno, je bila pa sigurno
še osnovna šola, sigurno. Sram me je bilo, ker smo šli na bazen in sem vedla, da bodo že vse sošolke
pobrite ali karkoli, jaz pa ne morem bit pol kosmata. Ja, bi lahko rekla, da je bilo zaradi vrstnic, ja.
Jaz se ne spomnim, da bi bilo v medijih kaj.« (Ana, osebni intervju, 2018, 16.april)12

Zvočni posnetek intervjuja in zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
Zvočni posnetek intervjuja in zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
12
Zvočni posnetek intervjuja in zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
10
11

41

»Začela sem v 5., 6. razredu. Da me nebi čudno gledal, no da zgledaš uredu, zaradi lepote. Ena
skupina punc, ki so bile malo starejše so že začele pa imel smo poletni skavtski tabor.« (Tina,
osebni intervju, 2018, 20.april)13
To je bilo enkrat konec osnovne šole. Spomnim se enega prizora, ko sem si enkrat v bani obrila
sam takole spodnji del noge, samo polovico, to je bilo smešno. Britvico sem doma vzela. Začela
sem zato ker mam jaz ful močne dlake pa črne, pa tudi dolge, sej ne vem, kako je to sploh zgledal.
Pač gledaš mal sošolke, nimajo dlak al kaj. Enkrat se mi je ena smejala pa tko. Sem mela ene
tričetrt hlače, se spomnim, pa se je očitno mal videlo, mislim zdaj se mi ne bi mogoče nič takega
zdelo, takrat pa… mi ni bilo vseeno, pa še smejala se mi je, no. Sm tudi razmišljala: no zdaj se
bodo počasi fantje začeli pa take stvari pač. Reklam se nobenih ne spomnim. Enkrat sem si
ponesreči, ker nisem vedla točno, kar cele noge pobrila, čist do vrha. (Katra, osebni intervju,

2018, 13. april)14

»Ziher v osnovni šoli, pa ne pred 7. razredom. Enkrat so mi kolegice rekle, no tebi bomo pa obrvi
populile, ker tole ni pa za nikamor, pač so bile to te, ki so se že mazale in so vedle kako, naj bi
zgledal. To je bilo najprej potem pa še ostalo. Z britvico od mamice sem se pobrila, pa mislim, da
nismo nikoli o tem govorile.« (Mojca, osebni intervju, 2018, 20.april)15
Vpliv ožjega, družinskega okolja na začetek prakse odstranjevanja dlak
Intervjuji so nekako spontano obravnavali tudi vpliv družine oz. najpogosteje mater intervjuvank
na začetek prakse odstranjevanja dlak. Intervjuvanke so bile deležne nasvetov svojih mater, ki so
jim kljub temu, da so si dlake po večini tudi same odstranjevale, svetovale, naj še počakajo, da leto še ni potrebno, da dlake niso vidne ali grde ipd. Intervjuvanke so prakso včasih skrivale tudi
pred svojo družino, večinoma so si pripomočke sposodile doma in to na skrivaj opravile. Verjetno
je sama praksa v začetkih potekala v nekakšni intimi tudi zato, ker matere niso odobravale
odstranjevanja ali pa ga vsaj niso podpirale, vrstniški pritiski pa so bili hkrati za intervjuvanke zelo
pomembni. Samo ena intervjuvanka je povedala, da si njena mati ni in si še vedno ne odstranjuje
dlak, kljub temu pa je sama s prakso odstranjevanja začela v osnovni šoli in z njo nadaljuje.
Sklepam lahko, da je družbeno normativni vidik pomemben za začetke odstranjevanja dlak, ki tako
presega vplive družinskega okolja in »materinih« nasvete brez težav nadvlada.
Mami mi ni niti prepovedala niti priporočala tega. Spomnim se, da sem ji prvič poslala sms, da bi
rada »sprobala«. Vem, da je ona takrat imela depilacijsko kremo, sam ne vem če se je veliko
depilirala no. Pod pazduho, to se je, pa preden smo šli na morje. Ful dolgo sem čakala, da ji bom
Zvočni posnetek intervjuja in zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
Zvočni posnetek intervjuja in zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
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povedala, pol sem pa kar sms napisala, ker si moral tiso kremo najprej sprobat, ker če ne bi te
lahko »zažgal«. Ne spomnim se kaj sem potem s tisto kremo in bazenom rešila, vem, da sem malo
kasneje sprobala trakove, mislim, da je bilo to, ko smo šli na končni izlet, ker je bilo treba it raftat.
(Ana, osebni intervju, 2018,16.april)
Jaz se ful nisem hotela o tem pogovarjat. Mislim, res ful se nisem hotela in če bi šla do mamice bi
mi verjetno kaj rekla, ampak sem potem kar samoiniciativno to uredila, ni noben vedel. Mami se
mi zdi, da se je občasno brila, sej verjetno sem njeno britvico uporabila, kaj pa. Najprej sem z
nogami začela, pol, ko je pa videla, da me motijo dlake, se je pa kar sprijaznila, pa mislim, da mi
je prav mami priporočala za podpazduho, pa dezodorant mi je kupila. Se mi zdi, da se to še zdaj
pozna, da če se ne obrijem, mi ne zdrži dezodorant tako dolgo. (Katra, osebni intervju, 2018,

13.april)
Vem, da sem enkrat prinesla domov tiste britvice, ki jih je več v paketu, sem jih šla sama kupit,
pa mi je mami rekla, da ne rabim tega delat, da nisem tako poraščena, da bi to grdo zgledal. Moja
mami je ful mal poraščena in se sploh ne brije, tudi pod pazduho ne, pa veš, da nosi tudi majice
brez rokavov. Pa na sodišču dela. Ampak jo sploh ne moti, nikoli jo ni. Enkrat mi je povedala
zgodbo, ko je bila pri ginekologu pa jo je to ful razburil. Je rekla, da se ji je zdelo, da se je norčeval,
no tko, da je bil sarkastičen do tega, da ni uspodi pobrita. Jezna je bla. (Tina, osebni intervju,

2018, 20.april)
»Ja, po nogah si je (mami), tu vem... pod pazduho tudi. Pa ta prvič s spomnim, da mi je ona (mami)
rekla, kako naj to naredim, da si dam malo mila ali pa pene, vse to. Je bla pa ful jezna, ko sem si
enkrat roke pobrila, je rekla, da je to še hujš zdaj, ko bojo dlake rasle. Tko da rok si nisem pol
nikoli več pobrila«. (Eva, osebni intervju, 2018,13.april)
Razlogi, ki so vplivali na nadaljevanje odstranjevanja dlak
Zaradi rezultatov kvantitativnega dela raziskave pa tudi predhodnih raziskav (Tiggemann in
Hodgson, 2008; Basow, 1991; Tiggemann in Kenyon, 1998) me je zanimalo, ali po začetnem
vplivu družbeno normativnih razlogov na prakso odstranjevanja dlak le-ti vplivajo tudi na
nadaljevanje in če jih intervjuvanke, tako kot pri svojih začetkih, še vedno prepoznavajo. Rezultati
kvantitativnega dela kažejo, da so udeleženke hkrati potrdile družbeno normativne dejavnike (npr.
obleka, ki razkriva določene dele telesa) kot pomembne, na lestvici strinjanja pa opredelile
družbeno normativne razloge kot najmanj pomembne za njihovo odstranjevanje dlak. Želela sem
preveriti, kaj se skriva v ozadju takšnih »dvojnih« interpretacij. Intervjuvanke navajajo različne
razloge (praktičnost, higiena, videz, partner, izpostavljenost telesa v javnosti, neodobravanje
okolice), zaradi katerih nadaljujejo prakso odstranjevanja dlak. Izpostavljajo, da je odvisno tudi,
kolikšna je poraščenost, pri čemer pa se zdi, da ni nekih jasnih določil, koliko vidnih dlak je še
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sprejemljivih. Iz odgovorov lahko sklepam, da je žensko telo sprejemljivo šele takrat, ko je povsem
»gladko«. Kot pomemben razlog navajajo tudi higieno, kar opišejo kot manj potenja, praktičnost
in higieničnost. Ena od udeleženk je izpostavila predel nog, za katerega ne navaja higiene kot razlog
za odstranjevanje dlak. Drugega razloga ne opredeli, a hkrati poudari »gladkost« nog kot nujni del
zunanjega videza. Zdi se, da je presenečena nad ugotovitvijo, da se po razlogu ni nikoli spraševala
in ga ne more interpretirati. Intervjuvanke navajajo občutk nelagodja ob izpostavljanju poraščenega
telesa drugim. Bojijo se posmeha, zdi se jim nedopustno, da se poraščene znajdejo v situaciji, ko
so »postavljene na ogled«. Sklepam, da so zaradi tega na dnevni ravni s tem obremenjene vsaj do
neke mere (morda nekoliko manj pozimi), gladkost ženskega telesa pa jemljejo kot samoumevno,
kot vseprisotno, kot edino družbeno sprejemljivo. Ena izmed intervjuvank meni, da bi bila ob
neupoštevanju splošne »norme« odstranjevanja dlak kritizirana predvsem od drugih žensk.
Nekatere intervjuvanke so povedale, da tudi same kritično opazujejo druge ženske in se jim zdijo
dlake na njih nenavadne, čudne, zato sklepajo, da bi bile same podobno kritizirane. Ena od
intervjuvank gre še dlje in izpostavi lastno samodisciplino in samonadzor kot gonilno silo za
vzdrževanje prakse odstranjevanja dlak, kar nakazuje na to, da so razlogi za nadaljevanje prakse
primerljivi s kvantitativnim delom raziskave in med udeleženkami niso prepoznani kot družbeno
normativni. S samoumevnostjo, ki se drži prakse odstranjevanja dlak, se le-ta redko zaznava kot
vsiljena od »zunaj«. Sklepam, da prav samoumevnost in vsesplošna sprejetost gladkega ženskega
telesa kot norme prispeva k neprepoznavanju le-tega kot družbeno konstruiranega ideala. Ženske
se zato sprašujejo, koliko dlak je še sprejemljivo ne pa zakaj jih sploh odstranjujejo. Sklepam lahko,
da so različni medijski diskurzi pripomogli k pripisovanju pomembnosti čistoče kot razloga za
izvedbo prakse odstranjevanja dlak in je sama praksa postala popolnoma »naravna« in dobrodošla
za vzdrževanje ustrezne telesne higiene. Tako je praksa odstranjevanja dlak ponovno »upravičena«
dodatnega prevpraševanja: ali niso čistoča, mladostnost in videz urejenosti v sodobni družbi
zaželeni na vsakem koraku?
»Mislim, da ženska tu kar sama od sebe pričakuje, ne drugi pa tudi tipi ne vem če se kaj s tem
ukvarjajo. Ampak kar sama sebi rečeš no ok, zdaj sem 15, zdaj je čas, da se začnem brit in hop je
to tako, kot je.« (Katra, osebni intervju, 2018,13.april)
»Za kak let sem dejansko prenehala s tem vmes, sem bla kao hipi pa to. Sam sem pol zarad tipov
nazaj začela, pa tudi zaradi drugih ljudi no, no tudi zaradi drugih žensk. Da ne bi one mene potem
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»judge–ale«, ker se mi zdi, da te ženske dejansko še bol kritizirajo. Čeprav nekatere so pa tudi rekle
takrat: lej jo to, kosmata je, kraljica.« (Eva, osebni intervju, 2018, 13.april)
»Po moje vpliva tudi količina dlak, sej veš, Maša se tle gor (zgornji del nog) ni nikoli brila, pač se
ji ni treba, ker ma svetle. Jaz sem ji bila vedno malo »fouš«, ker jaz imam s tem ful več dela. In res
ne morem obleč kikle pol.« (Katra, osebni intervju, 2018, 13.april)
»Ker je higieničen, sigurno pod pazduho je boljše tako. Noge pa..., no ni s higieno povezan,
verjetno ne? Sam si ne morem predstavljat, da si pustim dlake, grem na šiht, pa ven. No mal že, da
bi bla pa čist zaraščena pa res ne. Ne vem, zakaj je tko, sam je.« (Mojca, osebni intervju, 2018,
20.april)
»Če se briješ pod pazduho se ful manj potiš, to je praktično. Pa tudi intimen predel se mi zdi skoraj
isto, bolj higienično pač.« (Eva, osebni intervju, 2018, 13.april)
»U bistvu s nisem tko zlo redno brila zlo dolg. Tudi zdaj s ne, pozimi tudi par mescu ne. Č vem, d
grm n plažo, č vem, d bom mela kratko krilo, če vem, da bom mela nastop v gledališču, se
definitivno pobrijem, kar j tu pač neki, ko te bo več ljudi videl.« (Jasna, osebni intervju, 2018,
14.april)
»Če je poletje, pa d j ena ženska d s pod pazduho ne brije, bo en zagotovo pogledu in boš verjetno
kake »poglede« dobila pa to. Zdaj če ženska nog nima pobritih, s mi zdi, da je odvisno, koliko je
poraščena pa nagnjena k tem… ne vem, če je zlo porasla, se mi zdi, da so že bile slike po
Facebooku, ko se ljudje zafrkavajo s tega, ko je ena ženska, ki nima pobritih nog.« (Ana, osebni
intervju, 2018,16.april)
»Ne vem…pač dejansko, ker hočeš bit všeč tisti osebi pa, če hočeš privlačit to osebo je bol verjetno,
da jo boš privlačil, če se pobriješ, ker pač vse ženske se, pa tud najbolj hude zvezdnice se in je tu
res najbolj pričakovana stvar, pa tudi tipi pol pričakujejo da bo ženska tam pobrita.« (Eva, osebni
intervju, 2018, 13.april)
Občutki ob ne/odstranitvi dlak z ženskega telesa
Občutki sramu ob poraščenem telesu, ki se pojavljajo ob začetku odstranjevanja dlak, so prisotni
tudi kasneje, kljub zagotavljanju intervjuvank, da jih poraščenost ne moti več do te mere kot jih je
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v zgodnjem mladostništvu. Intervjuvanke so potrdile, da je poraščeno žensko telo tesno povezano
s sramom, nelagodjem in dobi konotacijo čudnega, celo gnusnega. Intervjuvanke so enotno potrdile
vpliv prakse odstranjevanja dlak na njihovo samozavest in občutek privlačnosti. Odgovori
nakazujejo na izrazito nezadovoljstvo z lastnim telesom (poraščenim), sploh ko je to razkrito pred
»opazovalci«. Intervjuvanka izpostavi, da prisotnost dlak na ženskem telesu pomeni
»pomanjkljivost«, zato se jih je bolje znebiti in se ne obremenjevati s podobnimi dvomi. Sklepam
lahko, da intervjuvanke menijo, da so poraščene nesprejemljive v splošnem družbenem kontekstu
ne glede na spol »opazovalca«. Takšna stališča vodijo tudi do potrditve pomembnosti vpliva na
samozavest žensk, povezano s prakso odstranjevanja dlak. Večja samozavest glede poraščenosti
danes kot ob samem začetku odstranjevanja dlak se zdi torej zgolj navidezna.
»Sram bi me bilo, mislili bi, da sem čudna.« (Jasna, osebni intervju, 2018, 14.april)
»Dejansko me je najbolj sram, če bi me videli ljudje, ki me poznajo, ampak ni važno, če so moški
ali pa ženske. Sem tudi že šla na bazen, ma mi ni bilo tako bed, da sem mal kosmata, ker ni bilo
nobenega, ki me pozna.« (Eva, osebni intervju, 2018, 13.april)
»Da sem bolj urejena, pa da nekak vem, da v kakršnikoli situaciji, da se ne bom slabo počutila, pa
da mi ne bo neudobno, če bi mogla k prijateljici prespat, pa da bi vedla, d nimam bikini čist nič
urejen, bi mi bilo zlo neudobno, da bi vedla, da si bom mogla hlače tam dol devat pa da bo videla,
da sem poraščena in pač...zaradi tega se pol rajši pobrijem, da ne bi prišla v take neprijetne
situacije«. (Tina, osebni intervju, 2018, 20.april)
»Mi je rekla kolegica na plavalnem tečaju kao »ups«, ti si pa na neki pozabila. Mislim sej sem res
in takoj je opazila. Sram me je bilo in počutila sem se, da se nisem uredila, ni bilo fajn no. Verjetno
bi bilo še huj, če ne bi mela neoprena, da bi se še bikini videl.« (Mojca, osebni intervju, 2018,
20.april)
»Mislim bila bi manj samozavestna, kot da maš eno pomanjkljivost, mislim pomanjkljivost...pač
možnost majo ljudje se fokusirat na neki drugega kot na tisto, kar maš ti za povedat. Mislim, da
dlake na nogi predvsem najbolj motijo mene od vseh.« (Katra, osebni intervju, 2018, 13.april)
»Počutim se manj seksi, recimo...skoraj bi lahko bilo že mal nagravžno al neki ne vem. Moško
verjetno.« (Eva, osebni intervju, 2018, 13.april)
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»V določenih situacijah, zdravnik recimo, bi s zelo neprijetno počutila, bazen, poletje pač
definitivno. Men osebno je grdo to na meni, ker mam recimo… pobarvane mam lase na blond,
dlake mam pa zlo temne in goste, kot da bi bile od moškega res. Boljše se počutim jaz, tko boljše
mi je gladka koža.« (Jasna, osebni intervju, 2018, 14.april)
»Na bazenu se recimo ne bi nikoli pojavila. No sam če bi bil prazen (smeh). Če bi bila pa prisiljena
v to, bi pa poskušala nekak zakrit to, da nisem pobrita. Verjetno bi se mi zdel, da me vsi gledajo,
pa sram bi me bilo. To bi pomenil, da nisem urejena čist nič.« (Ana, osebni intervju, 2018, 16.april)
Intimnost in partnerska zveza v povezavi s prakso odstranjevanja dlak
Zanimal me je tudi vpliv oz. povezava prakse odstranjevanja dlak z intimno sfero življenja
intervjuvank. Bile so si enotne, da so v obdobju samskosti bolj dovzetne za samonadzor in rednejše
izvajanje prakse odstranjevanja dlak s predelov telesa, kot so noge, podpazduha in intimni predel
(pogostost pa je vezana na družabne dogodke, kot so zabave, zmenki…). Če se niso »uredile«, so
se počutile obremenjene in zaskrbljene glede tega, prav tako se je zgodilo, da so intimni stik zaradi
tega zavrnile. Ena izmed intervjuvank je izpostavila, da bi bila v še večji zagati, če bi se urejal tudi
partner, sama pa ne. Intervjuvanke, ki so že v nekaj časa trajajoči zvezi, so glede pogostosti in
doslednosti prakse odstranjevanja dlak podale podobne odgovore. Tiste intervjuvanke, ki imajo
partnerja že vsaj pol leta, so manj obremenjene s prakso odstranjevanja dlak in jo zato izvajajo
manj dosledno, kot če bi bile samske (čeprav odstranjevanje variira glede na potencialna druženja,
za katera obstaja možnost, da bi se končala z intimnim odnosom, spolnostjo ipd.) . Zanimivo pa je,
da nobena od intervjuvank kljub odobravanju partnerja s prakso odstranjevanja ne preneha. Tu se
lahko ponovno navežem na družbeno normativne razloge. Kot se zdi, so intervjuvanke kljub
zadovoljstvu v intimnih odnosih, brez »prave« izbire pri praksi odstranjevanja dlak zaradi širšega
družbenega nesprejemanja poraščenega ženskega telesa in posledično lastnega nezadovoljstva in
nelagodja, ki ga občutijo, če dlak ne odstranijo. Ženske same so torej tiste, ki prakso spodbujajo in
perpetuirajo ter nad seboj izvajajo nadzor, ki se zrcali v strahu pred nedoseganjem standardov
lepega, zaželenega, celo ženstvenega. Povzamem lahko, da prav to kaže na ponotranjenost
»gladkega« ideala in prakse odstranjevanja dlak do te mere, da se ženske, ko so neporaščene,
počutijo bolje in samozavestneje ne glede na mnenje partnerja o njihovi poraščenosti.
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»Se je že zgodil, da bi to preprečilo intimo s tipom. Men je bilo res neprijetno, ampak je bil ta moj
strah čist neutemeljen. Se mi zdi, da če si dlje časa s partnerjem, pol lažje tudi sama toleriraš, če
maš mal dlak. Partner pa sploh, se mi zdi, da ni neke pozornosti na to no. Zaradi zdajšnjega
partnerja sem jaz v bistvu nehala »furat« brazilsko, a veš da je vse brez. Mu ni bilo kul.« (Mojca,
osebni intervju, 2018, 20.april)
»Če bi bila poraščena pa nič urejena, verjetno ne (pripravljenost na intimen odnos). Ne vem, ker
so to tako naredil zdaj. Ne vem, kdo je to naredil, ampak je neumen tisti, ki je. Ker zdaj pač ni
sprejemljiv, če si kosmata, in maš tipa in se prvič slečeš pred njim in si kosmata in to kao ni ok.«
(Ana, osebni intervju, 2018,16.april)
Prvi zmenek al pa kej takšnega, pač začetek, no takrat je pač pomemben, kak vtis narediš. Sej
verjetno partner pol ugotovi, da si pač mal kosmata, ampak to ni isto, kot če se to na prvem zmenku
zgodi. Verjetno bi ga lahko tudi minil, bi si mislil, da sem neurejena. Razlika je tudi, če je oralni
seks, pol more bit bikini predel bul urejen, kakor če je samo seks. Č nisem čist n nulo pobrita, s
tudi oralni seks z mojem partnerjem ne bo slabo končal, sam pa sigurno boljši, pa tudi jaz se boljše
počutim, če si čist pobrijem. (Tina, osebni intervju, 2018, 20.april)

»Pač na začetku ja, sem bla še tisto… da daješ vtis dober al kako bi rekla, preden sem imela
partnerja, sem se bolj redno brila, kao ker ne veš, kdaj se lahko kej zgodi, kakšna intima. Pri
partnerju sem ugotovila, da je njemu čist vseeno za to. « (Eva, osebni intervju, 2018, 13.april)
»Pač definitivno, če sem pobrita v tem momenti, ko sem zunaj, mam večjo samozavest, pa sem
bolj sproščena in sigurno bi me to, da ne bi bla pobrita, »štopalo« pri nekem flirtanju ali pa
osvajanju. Raj grem urejena ven. Mislim pa, da moškim ni tako pomembno to, no bikini predel
vsaj ne. Za noge težko rečem.« (Jasna, osebni intervju, 2018, 14.april)
Zdaj ku mam fanta, se pa pač dokaj redno, sam me nič n skrbi, č ni čist u nulo vedno. Sem manj pozorna na
to, ko sem neki časa s partnerjem. Se mi zdi, da je tudi odvisno od partnerja, če se bi bril, ker nekateri, ki
bildajo, se pol tudi brijejo, pol bi me bilo verjetno še bol sram, če se jaz ne bi. Prej ko nisem mela partnerja,
je to velik vplival na samozavest, pa tudi intimni predel mislim, no pač če sem bla taka, kot sem sama hotela
zgledat. Enkrat je že preprečil, da bi se kej več razvilo… pač ker se nisem spodaj pobrila. (Tina, osebni

intervju, 2018, 20.april)

»Nikol si še nisem pustila, da bi mi čist zrastle, ne. Bikini sem si bol urejala, ko sem bla samska pa
ko sem mislila, da lahko kakšnega tipa »ulovim«. Z mojim bivšim, ko sva bla že neki časa skupi,
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nisem bla več toliko urejena, pa ni bilo nikoli kakih negativnih pripomb. Tudi ni me bilo sram. Sam
zdaj, ko mam pa na novo partnerja, sem pa bolj redno začela. No, pa tudi poletje bo že, tudi zato.«
(Katra, osebni intervju, 2018, 13.april)

3.7 Interpretacija kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov – skupna diskusija
V povezovanju obeh delov raziskave ugotavljam, da rezultati potrjujejo množično razširjenost
prakse odstranjevanja dlak s predelov nog, podpazduhe in intimnih predelov med mladimi
odraslimi ženskami, ki so bile vključene v raziskavo. Vse udeleženke so potrdile, da so si dlake že
kdaj odstranile, vsaj z določenega dela telesa, ter da s prakso nadaljujejo. S prakso odstranjevanja
dlak so začele okoli 13. leta starosti. Kvalitativna raziskava potrjuje, da so vzroki za začetek
odstranjevanja dlak družbeno normativne narave. Opažam, da se je preko vrstniškega pritiska (ki
je bil med anketirankami bolj posredno izpostavljen) zmanjševal vpliv ožje družine, katere mnenja
udeleženke po večini niso upoštevale. Podatki kažejo, da si udeleženke po večini odstranjujejo
dlake z metodo britja. Najpogostejša dejavnika, ki vplivata na prakso odstranjevanja dlak, sta letni
čas in oblačila, ki razkrivajo določen del telesa. Dejavnika sta družbeno normativna, saj se
navezujeta na izpostavljenost ženskega poraščenega telesa drugim. Zunanji videz udeleženk je
tesno povezan z »idealiziranim« videzom neporaščenega ženskega telesa, ki zbuja nenehno skrb,
kako bodo naše telo vrednotili »zunanji opazovalci«. Prav ta vidik potrjuje tudi kvalitativni del
raziskave, saj udeleženke poročajo o sramu in nelagodju v primeru, da prakse odstranjevanja dlak
ne izvajajo ali pri tem niso dosledne. Kljub mnenju udeleženk, da so na prehodu v odraslost
izboljšale svojo samozavest in tako do svoje poraščenosti niso več tako kritične, njihovo sledenje
praksi kaže na lažno sprejemanje lastnega telesa v »naravnem« stanju, torej kot poraščenega.
Zanimivo je dejstvo, da v kvantitativnem delu udeleženke niso potrdile normativno družbenih
razlogov kot pomembnih za odstranjevanje dlak s svojega telesa. Opredelile so se za razloge, ki
prakso povezujejo s higienskim vidikom, z občutkom telesne privlačnosti, ženstvenosti in
všečnostjo občutka gladke kože, ki jo nudi odstranjevanje dlak. Sklepam, da se je praksa
odstranjevanja dlak globoko zasidrala v vsakodnevnih rutinah udeleženk in je ne zaznavajo več kot
pritisk od »zunaj«, temveč kot nekaj običajnega, higieničnega, praktičnega in uporabnega na poti,
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ki vodi do ženstvenosti, ta pa v sodobni družbi ni dana, temveč pridobljena prek različnih telesnih
tehnik, praks in disciplin.
Kvalitativni del rezultatov razkriva jasne zadržke, ki jih imajo udeleženke pred razkrivanjem
lastnega telesa drugim, če je le-to poraščeno. Kot kaže, so same prevzele nadzor nad prakso
odstranjevanja dlak, ki jim po njihovem mnenju pomaga pri boljši samozavesti, sprejetosti in tudi
izboljšanju intimnih odnosov. Kljub ugotovitvam, da partnerji niso »kritični ocenjevalci« njihove
poraščenosti, je strah pred zavrnitvijo, tako v intimi kot tudi širše v družbi, še vedno prisoten.
Udeleženke so dlakam pripisovale moškost, celo gnus, poraščenost pa pojmovale kot grdo in
motečo. Odstranjevanje dlak se tako zdi več kot dobrodošla, če ne kar nujna praksa za dosego (sicer
nikoli popolnega) zadovoljstva z lastnim videzom. Rezultati potrjujejo sprejetost in ponotranjenje
»norme«, ki od žensk zahteva mladostno in gladko kožo brez dlak. Kako realna je torej izbira
žensk, ali bodo problematizirano prakso sprejele ali zavrnile? Iz rezultatov sklepam, da je
poraščeno žensko telo tabu v postmoderni družbi, saj so ženske množično sprejele nujnost
gladkosti, jo ponotranjile in jo iz dneva v dan živijo, praksa odstranjevanja dlak pa je odmaknjena
v intimo, kot bi jo ženske skrivale tudi pred seboj in tako navidezno vzdrževale »ženskost brez
napora«. Njihova »izbira« tako poganja milijonsko kolesje kozmetične industrije, katere
pomemben del je tudi praksa odstranjevanja dlak (Peixto Labre, 2002). Tako se nadaljuje nikoli
končan proces za doseganje nedosegljivega: idealne podobe ženskega telesa. Izbira udeleženk se,
kot kažejo rezultati, torej pretežno vrti le okrog vprašanja, ali izbrati britvico ali voskanje.
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4 Sklep

V magistrski nalogi sem v okviru hitrih družbenih sprememb postmoderne predstavila
problematiko, ki se v akademskem diskurzu “skriva” v ozadju. Praksa odstranjevanja dlak je
potrditev tezi, da je žensko telo nesprejemljivo takšno, kot je, brez modifikacije, lepotičenja,
ornamentov. Telesa niso le odsev družbe in kulture, temveč jih slednji šele ustvarjata. V množici
izbir, ki jih ponuja individualizacija, pa se včasih iluzorno zdi, da se svobodno odločamo o vsem,
tudi o na videz nepomembnih vsakdanjih rutinah in navadah, ter izbiramo lastne poti, ki ne sledijo
množicam. Praksa odstranjevanja dlak se tako kaže kot še ena izmed možnosti izbir sodobne
družbe. Takšno discipliniranje ženskega telesa pa je prav zaradi njegovih razsežnosti in
samoumevnosti potrebno prevpraševanja o svobodnih izbirah posameznic. Prav množičnost prakse
odstranjevanja dlak lahko nakazuje na pasivno sledenje, ki se mu, kljub procesom individualizacije,
na določenih področjih vsakdanjega življenja težko izognemo. Odgovornost, ki jo prevzemajo
akterji, v tem primeru ne gre enačiti z njihovo »svobodno« izbiro, saj je le-ta očitno globoko vpeta
v širše družbene okvire, brez manevrskega prostora za raznolike odločitve v izogib negativnim
posledicam, ki jih prinašajo »neprave« izbire.
V magistrski nalogi sem raziskovala razširjenost prakse med mladimi odraslimi ženskami pri nas.
Zanimali so me razlogi zanjo in njena povezava z intimnostjo, samozavestjo, konstruiranjem
ženskosti ter

njena družbeno normativna narava. Preko kvantitativne raziskave z anketnim

vprašalnikom in kvalitativnega dela s poglobljenimi intervjuji lahko potrdim, da je praksa
odstranjevanja dlak razširjena med mladimi odraslimi ženskami tudi pri nas. Ženske z njo, kljub
neprijetnostim, ki prakso spremljajo, nadaljujejo in jo sprejemajo kot nujni del sprejemljivosti
lastnih teles širše v družbi. Začetke prakticiranja odstranjevanja dlak povezujejo z družbeno
normativnimi razlogi, vzroki za nadaljevanje pa so vpeti v koncept nikoli dosežene idealne podobe
ženskega telesa, za katero prevzemajo odgovornost in jo s ponotranjenjem dojemajo kot lastno
izbiro, preferenco. Dlake na ženskem telesu so pojmovane kot izvor nečistoče, ženskam pa je lastno
telo sprejemljivo in privlačno le pod pogojem, da so dlake odstranjene in telo »gladko«. Kljub
občasni indirektni zaznavi družbenega pritiska na izvajanje lastne prakse odstranjevanja dlak je po
skupni interpretaciji rezultatov empiričnega dela razvidno, da se ženske ob razkrivanju svojega

51

poraščenega telesa počutijo čudno, manj samozavestno, neurejeno, osramočeno in celo manj
ženstveno.
Empirični del je opravljen na majhnem vzorcu, zato bi bilo dobro raziskovalna vprašanja in
hipoteze preveriti tudi na širši ravni. Problematika ponuja nove prostore za diskusijo: ali starost
udeleženk pomembno vpliva na takšen rezultat? Je problematika generacijsko specifična? Kako je
z moškimi in njihovimi stališči do lastne in ženske poraščenosti? Lahko nekaj tako naravnega, kot
je izraščanje dlak na ženskem telesu, ponovno doseže stanje »naravnosti« tudi v sodobnih
prezentacijah ženskega telesa? Dlake na ženskem telesu so eden od »preostalih« tabujev v
postmoderni družbi, ko naj bi se posamezniki identificirali prek različnosti in izbir, ne prek
posnemanja in ponavljanja. Praksa odstranjevanja dlak tako s svojo strogo normativnostjo ostaja
na nasprotnem bregu izbiranja med mnogoterimi možnostmi: producira le en “pravi” imidž, gladko
žensko telo. Izbira žensk se tako navidezno vrti med možnostmi, ki se v vsakdanjih praksah
zreducirajo le na izbiro “odstrani”.
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