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Doktorska naloga Tine Rahne Mandelj raziskuje področje odnosov v družini, toč-
neje, obdobje mladega starševstva, za temo pa ima tako imenovani proces ranljivo-
sti, v katerem se prebudi in preoblikuje povečana potreba po bližini in negi. Navadno 
se ranljivost dojema kot šibkost in ogroženost, medtem ko je v odnosih varne nave-
zanosti ranljivost neogrožujoča in pomeni zaupanje v medsebojno oporo in pomoč.

V teoretičnem delu naloga analizira funkcioniranje para znotraj temeljnih ži-
vljenjskih prehodov, kakor je vstop v starševstvo, vpliv tega obdobja na zadovolj-
stvo v zakonu in sposobnost medsebojne podpore pri povečanih obremenitvah. 
Nadalje naloga predstavi osnovne mehanizme vzajemne regulacije čutenj, prek 
katerih mlada starša doživljata ranjenost in ustvarjata ranljivost v sobivanju z otro-
kom, s samim sabo in z drugim, in medgeneracijske vzorce regulacije afekta stra-
hu in sramu v odnosih in v sistemu.

Naloga v empiričnem delu najprej podrobno predstavi sam proces fenomeno-
loškega raziskovanja ranljivosti, pripravo vprašalnika, izvedbo in rezultate pilotskih 
intervjujev in nazadnje metodologijo, analizo in interpretacijo tridesetih poglo-
bljenih, polodprtih intervjujev. Sledi podrobna analiza čustvenih procesov mlade-
ga starševstva, nato analiza tem, iz katerih lahko razberemo ranjenost ali ranljivost 
za posameznika in za par, potem analiza procesov preoblikovanja iz ranjenosti v 
ranljivost, kakor jih doživljata mlada starša drug ob drugem in ob otroku, in naza-
dnje analiza razmer, ki ovirajo ali spodbujajo omenjeno preoblikovanje.

V rezultatih naloga ugotavlja: prvič, da neustrezni mehanizem regulacije strahu 
in sramu iz izvorne družine ovira prehod v starševstvo in zavira nujne spremembe, 
ki jih ta prehod zahteva. Prilagoditve na spremembe zato pogosto potekajo prek 
prekinitev čustvenega stika med družinskimi člani. Drugič, posledice neustrezne 
regulacije se kažejo kot povečana tesnobnost pri posamezniku in v paru, kot slab-
še soočanje s stresom, kot konfliktni medgeneracijski odnosi in kot slabša uglaše-
nost z otrokom. In tretjič, v procesu ranljivosti lahko razločimo dve etapi:

 – tako imenovana integrirana ali pretekla ranjenost;
 – sočasno doživljanje ranjenosti in ranljivosti v aktualnih odnosih

Raziskovalni del naloge se konča s predstavitvijo osnovne teorije o preobliko-
vanju ranjenosti v ranljivost, ki se sklene z ugotovitvijo, da procesi ranjenosti in 
ranljivosti potekajo, se poglabljajo in se integrirajo v življenjskih ciklih prehodov, 
sprememb, izgub, rojstev in odhodov. Vzajemno varni odnosi omogočajo ne samo 
normalizacijo človekovih univerzalnih izkušenj, ampak odpirajo polje odnosov v 
družini za ustreznejšo regulacijo strahu in sramu, za večjo medsebojno poveza-
nost, za izražanje šibkosti, za večjo pristnost in za čustveno uglašenost.
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