
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

MANCA ŽNIDARŠIČ



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 
SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

Mobing med zaposlenimi v poklicih 
pomoči 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr. Špela Razpotnik                       Kandidatka: Manca Žnidaršič   

 

Ljubljana, december 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 
 

Zahvaljujem se svoji mentorici dr. Špeli Razpotnik za strokovno pomoč, uspešno 
mentorstvo, spodbujanje in odkrivanje novih miselnih pogledov.  

Zahvaljujem se moji družini, staršema za podporo in spodbudo tekom študija, še 
posebej pa sestri Maji, ki mi je omogočila prostor za nemoteno pisanje, pomagala pri 
oblikovanju naloge, dvigovala motivacijo in skrbela za pozitivne misli.  

Poleg njih so mi v času pisanja te zahtevne naloge, stali ob strani še: Špela D., Anja B., 
Maja P. ter moj fant Matevž, ki se jim iskreno zahvaljujem za potrpežljivost in 
pomiritev ob stresnih trenutkih.  

Za konec pa hvala tudi vsem ostalim, ki so na kakršen koli način prispevali svoj 
košček za to nalogo. 

 





i 

 

POVZETEK  

 

Z nasiljem na delovnem mestu se srečujemo vse pogosteje, zato je dobro, da o tem 

izvemo čim več. Dandanes o mobingu pišejo številni avtorji, vsi pa so mnenja, da je 

nasilje na delovnem mestu nedopustno in se ne bi smelo dogajati. V pričujoči 

diplomski nalogi obravnavam tematiko nasilja na delovnem mestu skozi različne 

domače in tuje avtorje ter njihove poglede. Tako se v teoretičnem delu osredotočam 

predvsem na pojavne oblike mobinga, vzroke za nastanek, simptome, posledice, vlogo 

žrtve in storilca ter ukrepe in prevencijo. V tem delu je še zlasti pomembno poglavje o 

socialnem pedagogu kot razbremenjevalcu. Empirični del moje diplomske naloge 

zajema raziskavo, s katero preverjam pojav mobinga med poklici pomoči, nato 

ugotavljam povezave med mobingom ter vrsto zaposlitve, starostnimi skupinami in 

mestom zaposlitve, na koncu pa se sprašujem tudi, kdo so najpogostejši povzročitelji 

mobinga. Pomebno dejstvo te naloge je, da mobing (glede na moj vzorec 218 

vprašanih) med poklici pomoči ni razširjen. Vseeno pa ne gre zanemariti posameznih 

teženj, ki na pojav takega nasilja nakazujejo. 

 

 

Ključne besede: strukturno nasilje, mobing,  zdravje na delovnem mestu, 

organizacijska kultura, odnosi, profil storilca, profil žrtve 
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ABSTRACT 

 

The number of cases of violence in the workplace is increasing, so it is important to 

learn about it. Today many authors write about mobbing and there is a common 

opinion among them that workplace violence is unacceptable and should not happen. 

In the present work I research violence in the workplace through a variety of 

domestic and foreign authors and their views. Therefore, the theoretical part focuses 

on the manifestations of mobbing and the causes for the appearance, symptoms, 

consequences, the role of victim and perpetrator and action and prevention. 

Particularly important in theoretical part in the chapter on the social pedagogue as a 

reliever. The empirical part of my thesis includes a research in which I check 

mobbing phenomenon in connection with the professions of aid, then I research the 

connection between mobbing and type of employment, age groups and place of 

employment and at the end, I also consider who are the most common perpetrators of 

mobbing. Very important conclusion that I reached is, that mobbing (according to my 

model which included 218 respondents) is not a widespread phenomenon among this 

population. However, one should not overlook certain tendencies which suggest to 

the occurrence of such violence. 

 

 

Key words: structural violence, mobbing, workplace health, organizational culture, 

relationships, perpetrators profile, victim profile 
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UVOD 

 

Mobing pomeni psihično nasilje na delovnem mestu.  Prve asociacije, ki sem jih dobila  

na to temo so bile: nekaj skritega, neznano področje, strah, napetosti... Zavedala sem 

se, da o nasilju na delovnem mestu premalo slišimo v medijih in o tem problemu je 

zares malo dobrih strokovnih revij in knjig naših avtorjev. Prav zato me je ta 

skrivnostnost in majhna raziskanost tega pojava tako pritegnila, da sem se odločila 

tudi sama raziskovati na to temo. V teoretičnem delu tako najprej pišem o vrstah 

nasilja in se osredotočim na strukturno nasilje nato pa se podrobneje spuščam v 

koncept nasilja na delovnem mestu oz. mobinga. V tem poglavju se najprej 

osredotočam na opredelitev pojava, nato njegove hierarhične oblike ter faze razvoja. 

V nadaljevanju razdelam vzroke za pojav mobinga, posledice predvsem za žrtve, 

organizacijo, sodelavce in ostale udeležence, na koncu pa obdelam še poglavje o 

ukrepih in prevencijah, možnih predlogih za ravnanja. Tu poudarjam predvsem 

socialnopedagoško stroko in v tem kontekstu realne možnosti za pomoč.  

 

Tekom raziskovanja in pisanja te naloge so mi veliko motivacijo dala tudi srečanja z 

osebami, ki so bile ali pa so še žrtve mobinga. Zastavljala so se mi predvsem 

vprašanja: Kaj storiti, če postaneš žrtev mobinga?, Ali te bodo jemali resno ali ne?, Na 

koga se opreti? in Ali si zaradi tega slab delavec? Kajti ključno za uspeh in dobro 

opravljeno delo je prav pozitivno delovno okolje ter spoštovanje vsakega 

posameznika. Če v delovnem procesu prihaja do nejasne komunikacije in krhanja 

pozitivne klime, potem je posameznik kaj kmalu lahko upet v nesrečne okoliščine.  

 

Sama sem si hotela odgovoriti na temeljno vprašanje in sicer ali se mobing sploh 

pojavlja med socialnimi pedagogi. S tem pa so se pojavile tudi določene dileme. In 

sicer sem si zastavljala vprašanja ali naj se omejim le na stroko socialne pedagogike 

ali vključim tudi ostale poklice pomoči s področja sociale? To dilemo sem kaj kmalu 

opustila, saj bi raziskovanje samo naše stroke dalo premajhen vzorec. Moj namen je 

tako ostal isti, le da sem raziskovanje razširila še na sorodne profile, kot so specialni 

pedagogi, psihologi, pedagogi, socialni delavci in defektologi MVO.  
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TEORETIČNI DEL 

 

1. NASILJE                    

 

Danes veliko slišimo o nasilju, zato se lahko vprašamo, ali  je nasilja več kot ga je bilo 

včasih. Nasilje je in je bilo prisotno vedno, močno pa se je spremenil naš odnos do 

nasilja. Postali smo bolj občutljivi in ga zato vse pogosteje zaznavamo. Ko govorimo o 

mobingu, hkrati govorimo tudi o nasilju. Nasilje se dogaja med pripadniki vseh 

socialnih in ekonomskih razredov, kulture, verstev in spolnih orientacij. Nasilje ni 

dopustno in menim, da zanj ni opravičila. Pogosto poteka prikrito očem javnosti, na 

prizadetih osebah pa lahko pusti nepopravljive posledice. Verjetno ni nikogar, ki se v 

svojem življenju še ni srečal z nasiljem bodisi kot opazovalec ali kot žrtev.  

 

Kaj pa pravzaprav je nasilje? 

 

Nasilje je zavestna odločitev, ki se velikokrat definira kot način nadzorovanja, ki ga 

izvaja ena oseba nad drugo in ki se manifestira na različne načine. Nadzorovanje 

vključuje fizično in  spolno nasilje, grožnje, emocionalne zlorabe in ekonomsko 

zatiranje (Cvetežar in Škrabl, 2009). Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

(2010:16) pa opredeljuje nasilje kot »splošen pojem, ki zajema vse vrste zlorab. 

Največ definicij o nasilju vključuje umor, napad, grožnje, mobing in ustrahovanje; v 

bistvu vse vedenje, ki poniža, razdre ali oškoduje človekovo dobro počutje, vrednost 

in dostojanstvo.« 

 

 

1.1 Vrste nasilja 

 

V strokovni literaturi najdemo več pojavnih oblik nasilja. Na primer Johann Galtung, 

dobitnik alternativne Nobelove nagrade je opredelil tri vrste nasilja: osebno, kulturno 

in strukturno nasilje. Naj omenim, da se vsaka od omenjenih oblik nasilja lahko pojavi 

v kombinaciji z ostalima dvema, vse tri pa so med seboj tudi povezane.  
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Kulturno nasilje se pojavlja, kadar se kulturne norme in vrednote uporabljajo za 

legitimizacijo različnih oblik (med)osebnega ali strukturnega nasilja. Konstrukte 

neenakosti se pogosto opravičuje s pomočjo kulturnega nasilja, na primer, da se 

razlike v dohodkih med moškimi in ženskami pojasnjuje z naravno podrejenostjo 

žensk. Neposredno osebno nasilje izvaja akter, medtem, ko nasilje brez konkretnega 

akterja imenujemo strukturno nasilje. Strukturno nasilje je zakoreninjeno v 

družbenih sistemih in se pojavlja kot neenakost v odnosih moči. Mehanizme 

strukturnega nasilja je težko razpoznati, zato se manjšinske družbene skupine proti 

njemu težko borijo, na primer, otroci iz delavskega razreda s težavo pridobijo visoko 

izobrazbo (Galtung, 2007). Pri strukturnem nasilju gre za neenako porazdelitev moči 

in neenake možnosti za delovanje v sistemu. Tu je nasilje vgrajeno v strukturo, v 

sistem. Da bi ta funkcioniral, praviloma ne potrebuje direktnega nasilja, temveč 

nevidne mehanizme prisiljevanja, discipliniranja in reprodukcije družbenih odnosov 

(Galtung, 2007).  

 

Morrison in Hines (2004) ter Klemenc in Pahor (2004) pa opredeljujejo naslednje 

vrste oziroma oblike nasilja: 

1. Telesno ali fizično nasilje je nasilje nad telesom. Gre za uporabo fizične sile 

oziroma telesni stik storilca z žrtvijo na primer brcanje; odrivanje; pretepanje; 

klofutanje; puljenje las; davljenje; poškodbe zadane z različnimi predmeti; 

fizično omejevanje gibanja itd. Uporaba fizične sile se največkrat stopnjuje. 

Med telesno oziroma fizično nasilje uvrščamo tudi umor ter uboj1. 

2. Spolno nasilje je nasilje o katerem govorimo, ko gre za posilstvo, poskuse 

posilstev in prisiljevanju k spolnemu občevanju.2 To obliko nasilja je zelo težko 

odkrivati, saj se najpogosteje pojavlja ravno med partnerjema. Med spolno 

nasilje uvrščamo še: spolno zlorabo otrok, slabotnih oseb; opolzko govorjenje, 

                                                           
1 Slovenski Kazenski zakonik (KZ-1, Ur.l. RS, št. 55/2008 (66/2008 popr.), 39/2009, 55/2009 Odl.US: U-I-73/09-

19, 56/2011 Odl.US: U-I-262/10-18) umor in uboj določa kot kaznivi dejanji v svojem 15. poglavju z naslovom: 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO. 

2 Slovenski Kazenski zakonik (KZ-1, Ur.l. RS, št. 55/2008 (66/2008 popr.), 39/2009, 55/2009 Odl.US: U-I-73/09-

19, 56/2011 Odl.US: U-I-262/10-18) ta ravnanja kot kazniva določa v  19. poglavju z naslovom: KAZNIVA DEJANJA 

ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&stevilka=2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200939&stevilka=1876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200955&stevilka=2714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201156&stevilka=2622
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&stevilka=2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200939&stevilka=1876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200955&stevilka=2714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201156&stevilka=2622
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nadlegovanje (tudi na delovnem mestu); siljenje v gledanje pornografskega 

materiala in incest. 

3. O ekonomskem nasilju govorimo takrat, ko gre za nelegalno porabo 

prihrankov, posesti ali druge lastnine ali v primerih odtujitve imetja. Sem 

spada tudi: neprispevanje v družinski proračun; nasilen odvzem denarja; 

nadzor nad nakupi; izsiljevanje; uničevanje lastnine, osebnih predmetov; 

neplačevanje skupnih stroškov; nasilen odvzem vrednih predmetov; 

nespoštovanje skupne lastnine. Oblika ekonomskega nasilja je tudi s prisilo ali 

prevaro doseči, da oseba z omejenimi zmožnostmi podpiše določen dokument, 

na primer pogodbo ali oporoko. Znan je primer Hotel Črni les pri Lenartu iz 

leta 2003. 

4. Psihično nasilje so najpogosteje groba verbalna dejanja, ki na kakršenkoli 

način škodijo posameznikovi samopodobi. Sem štejemo: žalitve; zaničevanja;  

ščuvanje otrok, sorodnikov, prijateljev; vpitje; omalovaževanje; 

podcenjevanje; posmeh; grožnje; poniževanje; molk kot sredstvo pritiska; 

uničevanje lastnine, osebnih predmetov; socialna izolacija; ustrahovanje, 

teroriziranje; zaklepanje v stanovanje; ljubosumje; nezaupanje; sumničenje. 

 

Sama bi k tem točkam dodala še institucionalno nasilje. Do institucionalnega nasilja 

prihaja tam, kjer institucije preko svojih mehanizmov delovanja prisiljujejo, jemljejo 

svobodo, usmerjajo h konformnemu vedenju, disciplinirajo… in so na drugi strani tudi 

sredstvo strukturnega nasilja, saj marginalizirajo, diskriminirajo in zagotavljajo 

ideološko, patriarhalno ter družbeno-ekonomsko reprodukcijo družbenih razmerij in 

sistema (Zaviršek, 2004). Institucije so potrebne vsaki družbi, da preko njih 

nevtralizira družbene nesprejemljivosti. »Delovanje institucij temelji na t.i. pravilih 

sodelovanja (rules of engagement), ki jih lahko razumemo kot pravila dovoljenega 

nasilnega vedenja« (Stanko, 2003 v Zaviršek, 2004:4). Tako so v institucijah 

»nekatere vrste nasilja že del institucionalnega režima (v zavodih na primer prakse 

izoliranja osebe, vezanje s pasovi, dajanje previsokih odmerkov zdravil ipd.). V 

izrazito patriarhalnih družbah vsebujejo odnosi med raznospolnimi partnerji že tudi 

pravilo, da je nasilje moških nad ženskami del intimne komunikacije, torej dovoljeno. 

V nekaterih družbah vsebujejo »pravila sodelovanja«, ko gre za otroke in odrasle, že 
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tudi samoumevnost, da je nasilje nad otroki sprejemljiva oblika socialnega nasilja« 

(prav tam). Odnos med institucijo in uporabnikom pa pomembno zarisuje tudi osebna 

in družbena moč uporabnika.  

 

Institucije prikrito nasilje namreč izvajajo tako, da njihovi predstavniki samovoljno in 

nestrokovno odločajo o ukrepanju, npr. postavljajo »neprava« vprašanja, 

minimalizirajo težave, lahko tiho dovoljujejo nekatera neustrezna vedenja, čeprav jih 

navzven praviloma preganjajo, saj imajo svojo funkcijo pri reprodukciji obstoječih 

razmerij v družbi. 

 

 

1.2 Strukturno nasilje v okviru strukturne teorije 

 

"Družba bi bila nekaj prekrasnega, če bi se ljudje iskreno zanimali drug za drugega." 

                                                                                                              (Nicolas Chamfort) 

 

»Strukturno nasilje navadno ustvarja »nevidne« družbene mehanizme, ki zagotavljajo 

reprodukcijo družbenih razmerij npr. družbeno neenakost, diskriminacijo, neenakost 

med spoloma, marginalizacijo družbenih, etničnih, spolnih idr. manjšin, socialno 

izključenost  in drugo« (Lešnik Mugnaioni, 2009). 

 

Osnova teorije strukturacije vključuje opredelitev odnosa med posamezniki in 

družbenimi silami, ki delujejo na nas. Giddensova teorija strukturacije poskuša najti 

ravnotežje med vlogo, ki jo posamezniki igrajo s svojo omejeno izbiro položaja v 

zgodovini in družbeno strukturo, v kateri so se znašli. V svoji teoriji Giddens (2003) 

razlaga, da ljudje nimajo celotnega pregleda nad svojim delovanjem, kljub temu, pa 

ustvarjajo socialne strukture in proizvajajo družbene spremembe. Pravi, da so 

strukture in posameznikovo delovanje, med seboj povezani in jih ni mogoče ločiti. To 

Giddens (2003) poimenuje dvojnost strukture (the duality of structure). Človeška 

dejanja so elementi, ki omogočajo izdelavo strukture naše družbe s pomočjo vrednot, 

norm, krepitve družbene sprejemljivosti idr. Delovanje ni vedno zavestno in 

racionalno, saj veliko dejanj izhaja iz podzavesti, navad in ustaljenosti. Kljub temu pa 
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je Giddens prepričan, da je večina delovanja premišljenega, saj v vsakdanjem življenju 

ponavadi nadzorujemo svoje delovanje in njegove posledice, nadzorujemo reakcije 

okolja in drugih, s tem pa spreminjamo svoje delovanje v še bolj konstruktivno in 

sprejemljivo za širšo družbo. Giddens opisuje strukturo kot niz pravil in virov, ki 

povezujejo človekovo delovanje. Pravila omejujejo dejanja, viri oziroma sredstva pa 

jih olajšujejo.  

 

Podobno je navedel razlike med sistemi interakcije in strukturo. Eden najbolj pogosto 

uporabljenih primerov sistema interakcije je govor. Vsak jezik ima svoja pravila in 

strukturo, zato da lahko tisti, ki interpretira razume, kaj je bilo mišljeno. In to je tisto, 

kar Giddens primerja z elementi strukture. Če poznamo jezik (struktura), razumemo 

govor (sistem interakcij). Zato je strukturacija proces reprodukcije sistemov - sistem 

interakcij obstaja kot posledica strukture jezika, ki se govori. Ta odnos je tisto, na kar 

Giddens nanaša vsa pravila in vire, ki jih vzpostavlja struktura in ki olajšajo ter 

reproducirajo družbene interakcije. Strukture (tradicije, institucije, moralna 

pričakovanja ter druge vrste pričakovanj) bi morale biti jasno podane, vendar pa bi 

jih bilo možno spremeniti, ko gre za nenamerne posledice dejanj. Na primer, ko bi 

ljudje začeli ignorirati družbene norme, bi jih nadomestili ali pa jih reproducirali na 

drugačen način. 

 

Giddens opredeljuje tri vrste struktur v socialnem sistemu. To so signifikacija, 

legitimacija in dominacija (Pech in Slade, 2007:260-261): 

1. Signifikacija. Potrebe in želje v osebi, s katerimi poskuša dosegati "prisotnost". 

Posamezniki, ki so izredno ambiciozni, si prizadevajo, da bi bili tudi izjemno 

pomembni. To pa ni nujno napačno, če to ne nameravajo doseči z 

manipulativnim in odklonskim vedenjem.  

2. Dominacija. Sile, potrebe in želje vodijo osebo, da poišče nadzor. To vključuje 

potrebo po nadzoru in premagovanju občutka nemoči. Posamezniki z visoko 

potrebo po moči, narcističnimi težnjami ali tisti, ki so negotovi, lahko 

uporabijo patološko vedenje, da bi prevladovale njihove težnje. Organizacije 

lahko dominacijo omogočajo preko hierarhičnih struktur, ukazov in nadzora, 

ter z razporeditvijo moči in dodelitvijo oblasti posamezniku za dalj časa. 
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3. Legitimacija. Sile in dinamike, ki legitimirajo dejanja deviantne narave. 

Podjetja včasih poveličujejo tiste, ki zarisujejo tanko ločnico med podjetniško 

in neetično prakso - tako dolgo, dokler ne kršijo zakona pa tudi take 

managerje, ki poslujejo v okviru proračuna in dajejo izmerljive rezultate, ne 

glede na to koliko stresa so naložili podrejenim ali strankam.« 

 

V organizacijskem kontekstu so pravila in strukture potrebne za preprečevanje 

razpada. Včasih pa so prav ta pravila in strukture sredstva, zaradi katerih neko 

podjetje / družba razpade. Kultura organizacije postavlja strukturo, iz katere vsak 

posameznik dobi navodila glede vedenja, pričakovanj, standardov, izhodov, kaj je 

pomembno in kaj ne. Kultura organizacije mora biti dovolj močna, da vpliva na 

vedenje. Besede, simboli, kretnje, pripovedi, gre za določitev delov kulturne vsebine, 

ki povzročajo raznolikost in detajle. Če so nadrejeni prepuščeni sami sebi, lahko 

privzamejo nesprejemljivo vedenje in izkoristijo slabosti v organizaciji.  

 

 

2. MOBING 
 

2.1 Opredelitev in terminologija 

 

Mobing ni vedno tako zelo očiten.... Če imaš s strani nadrejenega vedno občutek, da je 

treba narediti še več, hitreje in boljše, je to tudi ene vrste pritisk. Gre za to, da nadrejeni 

nima vpogleda nad količino dela in zahteva nekaj kar te prisili v nadurno delo, ki ga ne 

smeš evidentirati, ker se pričakuje da bo vse opravljeno v 8 urah. Mislim, da je to 

marsikje velik problem. Ne gre za take zadeve kot jih opredeljujete (ignoranca, 

zasmehovanje...), gre enostavno za pričakovanja, ki niso realna, kar pomeni hud pritisk 

na delavca je zapisala anketiranka. Strinjam se z njenim komentarjem, saj enotne 

definicije o mobingu ni. Tudi dejanja, ki jih opisuje zgoraj, so lahko neke vrste mobing. 

Problem se sicer obravnava iz različnih perspektiv, kar je za sam pojav dobro, ne 

moremo pa ga natančno definirati. Razlike v opredelitvah pojava so odvisne od 

področja raziskovanja, avtorske tradicije ter vrste odnosa (Duraković, 2011). 
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Različne vrste zlorab so na delovnem mestu stari spremljevalci medosebnih in 

delovnih odnosov, sistematično raziskovanje pojava pa se je pričelo šele v 80-ih letih 

prejšnjega stoletja. Prek opazovanja napadalnosti (ang. mob) pri živalskih vrstah in 

skupinah (Lorenz, 1991 v Duraković, 2011) so raziskave ugotavljale podobno 

agresivno dinamiko tudi v človeških odnosih, bolj znano kot mobing (Leymann; 1990, 

1996 v Duraković, 2011).  

 

Mobing pomeni psihično nasilje na delovnem mestu. Za pojav obstajajo različni izrazi, 

ki večinoma izhajajo iz izrazov v angleščini (Urdih Lazar, 2006:8): bullying 

(tiranizirati), general, moral, psychological harassement (splošno, moralno, psihično 

trpinčenje), psychological violence, terror (psihološko nasilje, teror), emotional abuse 

(čustvena zloraba), intimidation (ustrahovanje), victimization (viktimizacija) in 

discrimination (diskriminacija), njihov pomen pa je z manjšimi odstopanji bolj ali 

manj podoben. Poleg tega so tudi same opredelitve mobinga različne. Izraz mobing 

pri nas označujejo kot psihično nasilje na delovnem mestu, trpinčenje na delovnem 

mestu ali kot šikaniranje.   

 

Mobing je prvi natančneje opredelil nemški raziskovalec Heinz Leymann (1990:196) 

in sicer kot »sovražno in neetično sporazumevanje, ki je usmerjeno večinoma samo 

na eno osebo, le‐ta pa je zaradi tega porinjena v položaj nemoči. Iz tega položaja se 

zaradi nenehne izpostavljenosti dejanjem mobinga ne more rešiti, saj se dejanja 

pojavljajo pogosto in trajajo dolgo. Ker je sovražno obnašanje tako pogosto in 

dolgotrajno, privede tovrstna zloraba do bistvene duševne, psihosomatske in socialne 

prizadetosti.« Po njem je mobing tudi »konfliktov polna komunikacija na delovnem 

mestu med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je napadeni 

delavec v podrejenem položaju in izpostavljen sistematičnim in dalj časa trajajočim 

napadom ene ali več oseb z namenom izrinjenja iz delovne organizacije oziroma iz 

sistema« (prav tam). 

 

Vse ostale kasnejše definicije v bistvu izhajajo iz njegove in se posledično z njo tudi 

bolj ali manj ujemajo. Skupno pa jim je to, da pod mobing vse prištevajo dejanja, ki so 

ponavljajoča, in (Urdih Lazar, 2006:11): 
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 so usmerjena v enega ali več zaposlenih; 

 žrtve jih zavračajo; 

 so lahko premišljena ali nenamerna; 

 za žrtev so vedno ponižujoča in žaljiva ter jo pehajo v stisko; 

 lahko negativno vplivajo na opravljanje dela in/ali ustvarjajo neprijetno 

delovno okolje. 

 

Mobing pomeni tudi »nadlegovanje, žaljenje, izločanje nekoga iz družbe ali negativno 

vplivanje na delovne naloge, kar se spet mora dogajati pogosto in trajati dlje časa, da 

bi dogajanje lahko opredelili kot mobing« (Einarsen in sodelavci, 2003:4 in 2004:4) 

Gre za stopnjevan proces, v katerem se posameznik, na katerega je usmerjen ta 

proces, znajde v podrejenem položaju in postane tarča sistematičnih negativnih 

socialnih dejan in se zoper ta dejanja sam ne more braniti (prav tam). 

 

Ameriški avtorji Davenport in sodelavci (1999) so nasilje na delovnem mestu opisali 

kot »zahrbten poskus prisiliti osebo k prekinitvi delovnega razmerja, in sicer z 

neutemeljenimi obtožbami, poniževanjem, splošnim nadlegovanjem, čustvenim 

zlorabljanjem in/ali ustrahovanjem«.  

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2010:21) pa opredeljuje nasilje na 

delovnem mestu kot »ponavljajoče, nerazumno vedenje, usmerjeno proti 

posamezniku ali skupini zaposlenih, ki ustvarja tveganje za zdravje in varnost«. 

 

 

2.2 Oblike mobinga 

 

Glede na to, kdo je zlorabljajoči in kdo žrtev ali natančneje glede na smer dejanj 

mobinga, razlikujemo dve obliki (tabela 1): vertikalni in horizontalni mobing (Brečko, 

2006).                        

 

O vertikalnem mobingu govorimo takrat, ko se izvaja med ljudmi na različnih 

hierarhičnih položajih v organizaciji. Pri tem ločimo 4 podvrste: bossing, bulying, 
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stuffing in strateški mobing. Bullying oziroma tiraniziranje na delovnem mestu je 

oblika nasilnega in grobega obračunavanja na delovnem mestu. O bossingu govorimo, 

kadar je nadrejeni sovražen do zaposlenega na nižjem položaju in se to kaže z 

agresivnim ter žaljivim vedenjem. Možna pa je tudi obratna situacija, ko govorimo, da 

je skupina podrejenih tista, ki izvaja psihično nasilje nad nadrejenim, ki je v tem 

primeru žrtev. Takšno vrsto nasilja imenujemo stuffing (Bakovnik, 2006). 

Slovenskega prevoda zanj še ni, Bezenšek in Purgaj (2009:11) pa navajata, da bi »ga 

lahko poimenovali na primer skupinski mobing, obratni mobing ali mobing navzgor.« 

Takšni primeri so sicer redki, vendar se pojavljajo, predvsem v primerih, ko se 

zaposleni želijo znebiti svojega nadrejenega.  

 

Posebna vrsta vertikalnega mobinga je tako imenovani strateški mobing. Uprava se 

dogovori, kateri zaposleni so nezaželeni in kako bi jih čim prej odstavili z njihovih 

delovnih mest. Nezaželeni zaposleni so ponavadi delovni presežek po združevanju 

dveh podjetij, recimo bank, ali reorganizacij, posodabljanju podjetja. Nezaželeni so 

tisti zaposleni, ki so komu od vodilnih nesimpatični, ker so drugačni ali se jim ne uspe 

vključiti v delovno okolje. Torej se vodilni odločijo, koga je treba odstaviti, mobing pa 

najpogosteje izvaja neposredno nadrejeni z najbližjimi sodelavci. Včasih mora biti 

mobing že na začetku čim bolj neopazen, ker je njegov prvi cilj poklicno onesposobiti 

žrtev, iz podjetja pa se izključi šele, ko je neuporabna za konkurenco (Bakovnik, 

2006).  

 

O horizontalnem mobingu pa govorimo, kadar gre za mobing med zaposlenimi, ki so v 

hierarhični organizaciji na enakem položaju. Občutek ogroženosti, ljubosumje ali 

zavist lahko spodbudijo željo, da bi se znebili kolega, če izvajalec mobinga misli, da bo 

to pripomoglo k njegovemu karirenemu napredovanju. (Bezenšek in Purgaj, 2009). 

Po drugi strani pa lahko zaradi notranjih problemov, napetosti, ljubosumja, skupina 

zaposlenih izbere enega izmed njih za žrtveno jagnje, na katerem hoče izživeti svoje 

frustracije in dokazati, da je močnejša in sposobnejša (Kostelić Martić, 2007:27). S 

tem ko ponižujejo, žalijo ali kako drugače psihično nadlegujejo posameznika, pa 

pravzaprav poveličujejo sami sebe. Pri horizontalnem mobingu obstajajo tri podvrste 

(Brečko, 2006):  
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- posameznik proti posamezniku, 

- skupina proti skupini in 

- skupina proti posamezniku. 

 

Tabela 1: Prikaz obeh oblik mobinga 

  OBLIKE MOBINGA 

HORIZONTALNI  VERTIKALNI 

Med zaposlenimi na isti hierarhični 
ravni. 

Med zaposlenimi na različnih hierarhičnih ravneh. 

Posameznik 
proti 
posamezniku 

Skupina 
proti 
skupini 

Skupina proti 
posamezniku 

Ustrahovanje 
(bullying) 

Nadrejeni 
proti 
zaposlenim 
(bossing) 

Zaposleni 
proti 
nadrejenemu 
(stuffing) 

Dogovor v 
upravi 
(strateški 
mobing) 

 

 

2.3 Faze oziroma razvojne stopnje mobinga 

 

Strokovnjaki, ki so preučevali mobing so izdelali model, ki opisuje enega od možnih 

potekov mobinga. Ta model nekateri kritizirajo, predvsem zaradi tega, ker 

predvideva tog potek dogodkov. Tukaj moram dodati, da ta red ni nujen za njegov 

nastanek, ampak lahko samo pokaže tipičen vzorec, ki se od primera do primera 

lahko spreminja. 

 

Brečko (2006:13-14) povzema po Leymann (1993) naslednje štiri faze: 

1. Konflikt: Proces mobinga se skorajda vedno začne s konfliktom, odkritim ali 

prikritim, tako da je žrtvi vzrok pogosto neznan. Zaostrovanje konflikta in 

nepravočasno reševanje lahko pripelje do vse bolj osebnega spora in 

posledično v mobing. 

2. Psihološko nasilje predstavlja drugo fazo mobinga. Nerešen konflikt, je sicer 

potisnjen v ozadje, začenjajo pa se napadi na osebnost žrtve. V tej fazi se 

zgodijo drastične spremembe: iz prej priljubljenega in spoštovanega 

sodelavca, se posameznik v očeh drugih prelevi v izobčenca, s katerim nihče 

noče imeti opravka. Sodelavci pa postanejo neprijazni, muhasti, zahrbtni... 

Žrtev ne more več vzpostavljati normalnih odnosov v svojem delovnem okolju 
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in vse bolj izgublja občutek varnosti. Zanimivo, da tudi družinski terapevti 

poročajo o podobnem procesu med zakonskima partnerjema, kadar ne 

zmoreta sproti reševati konfliktov. 

3. Disciplinski ukrepi: v tej fazi žrtev postane problematična. Pogosto dela 

napake, je nezbrana oz. se zaradi najrazličnejših psihosomatskih težav zateka v 

bolniški stalež. Četudi se v psihično nasilje in šikaniranje nadrejeni do sedaj ni 

vtikal, mora sedaj ukrepati. Disciplinski ukrepi se vrstijo od najblažjega (ustni 

opomin) pa vse do najtežjega (disciplinski postopka), katerega neprijetna 

posledica je, da primer postane javen, kar še dodatno poslabša ugled žrtve. 

4. Konec delovnega razmerja: Če mobing preide v četrto fazo, se konča s 

prekinitvijo delovnega razmerja. Ali da odpoved žrtev, ki pritiska ne zdrži več, 

ali pa je odpuščen na podlagi ukrepov disciplinske komisije. Večinoma pa žrtev 

pod različnimi pritiski privoli v sporazumno prekinitev delovnega razmerja. 

 

Omay Umut je podal naslednjo shemo z možnim potekom mobinga: 

 

 

   

    

                                                                                                                         Huda 
   zloraba 
  

 

  

Obnašanje managerjev/     ponavljanje     ponavljanje  (ponavljanje) 
sodelavcev 
            Tarča občuti pritisk Tarča občuti škodo 
    
 

 

 

 

 

Kot je razvidno iz slike 1, je proces mobinga po njegovem razdeljen v štiri tipe/faze. V 

fazi psihološkega pritiska, žrtev občuti manjši pritisk. Če pa se psihološki pritisk 

Psihično 
trpinčenje 
 

Čustvena   
zloraba 

 
Psihični  pritisk 

Slika 1: Shema bullyinga (mobinga) na delovnem mestu (Rayner idr., 2002 v Umut, 2009:71) 
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spreobrne v psihično trpinčenje, pa žrtev občuti mnogo močnejši in vidnejši pritisk. V 

tretji fazi, ki se imenuje čustvena zloraba, žrtev občuti škodo, v zadnji fazi pa mobing v 

celoti obvladuje žrtev. Dobesedno, »je mobing razumljen kot resen socialni stresor, 

travmatičen dogodek, tiha epidemija, ki povzroča nezadovoljstvo pri delu, psihološka 

stiska ter psihosomatske in fizične težave« (Pedro idr., 2008 v Umut, 2009:71). 

 
Nekateri tuji avtorji (Leymann, 1996; Davenport in sod., 1999; Shallcross, 2008) pa 

navajajo pet možnih potekov razvoja mobinga. Izpostavila bom faze, kot jih navaja 

Shallcross in sod. (2008:57):  

1. Začetni konflikt ali faza kritičnega incidenta: Mobing se razvije iz konflikta, ki 

iz kakršnihkoli razlogov ni bil razrešen. Začetni konflikt postaja čedalje manj 

pomemben, v ospredje pa prihaja osebni spor. Sama mobing dejanja še niso 

tako izrazita. V tej fazi pravi Tkalec (2006), da se pri žrtvah že pojavijo 

posledice kot so razdražljivost, potrtost, nejevoljnost, izčrpanost, občasna 

slabost, glavoboli, motnje spanja, želodčne in žolčne težave, napadi znojenja, 

težave s krvnim obtokom, pospešeno bitje srca. 

2. Ciljno usmerjeno psihično nasilje: konflikt je potisnjen v ozadje, tarča napadov 

pa postane osebnost žrtve. Pojavljajo se nova in nova mobing dejanja, 

komunikacija je prekinjena. Napadena oseba se v tej fazi močno spremeni in 

postane za sodelavce 'outsider'. Pojavijo se lahko motnje med žrtvijo in njenim 

socialnim okoljem ter posttravmatska stresna motnja, ki jo kot posledico 

mobinga sicer omenja kar nekaj priznanih avtorjev (npr. Leymann in 

Gustafsson, 1996; Matthiesen in Einarsen, 2004; Tehrani, 2004) 

3. Vmeša se organizacija: Žrtev postane zaradi mobbinga problematična, saj je 

neskoncentrirana, dela napake, je pogosto na bolniškem dopustu. Zato 

nadrejeni ukrepajo. Vse to pa predstavlja za žrtev samo še dodatno 

obremenitev in seveda krivico. Posledica številnih disciplinskih in drugih 

ukrepov v tej fazi je, da primer postane javen in vsi, tudi tisti, ki tega do sedaj 

niso vedeli, vedo, da je z žrtvijo nekaj narobe, slab ugled pa jo spremlja povsod 

(Tkalec, 2006). V tej fazi se psihični in fizični simptomi pri žrtvah samo še 

stopnjujejo. Poveča se tudi nevarnost zlorabe zdravil ali odvisnosti od njih, 

pogost je alkoholizem. (prav tam). 
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Prekinitev 

delovnega razmerja 

Mobing 

Agresivni izid 

Medosebni konflikti med 
sodelavci 

Konflikt na delovnem mestu 

 

4. Žrtev je označena za duševno bolno: je prepoznavna, če je oseba obtožena kot 

težko ali duševno bolna. Napačne diagnoze postavijo psihiatri ali psihologi, ko 

žrtve pri njih iščejo pomoč ali pa, še pogosteje, vodstvo. 

5. Prenehanje delovnega razmerja. Veliko žrtev je po odpovedi popolnoma 

nesposobnih za delo in se invalidsko upokojijo. V nekaterih primerih se 

mobing nadaljuje tudi po izgonu osebe z delovnega mesta in pogosto povzroči 

dolgotrajne psihološke poškodbe.  

 

Vse tri opredelitve faz so si podobne in se dopolnjujejo. Morda bi lahko rekla, da je 

zadnja razdelitev natančnejša saj upošteva še eno fazo (žrtev je označena za duševno 

bolno). Razdelitev na faze je po eni strani dobra, saj nam daje pregleden razvoj 

psihičnega nasilja, po drugi strani pa ni nujno, da gre vsaka žrtev skozi vse te faze. Iz 

tega vidika pa bi lahko rekla, da je ta razdelitev nezadostna oz. pomanjkljiva.  

 

2.4 Vzorki za mobing 

 

Za preprečevanje mobinga je, poleg poznavanja njegovega razvoja, pojavnih oblik, 

posledic idr., pomembno tudi razumevanje vzrokov njegovega nastanka. Pomembno 

je, da razlikujemo med dvema vrstama vzrokov za nastanek (Selič, 2009:41): 

- kot posledica stopnjujočega se konflikta (slika 2) 

- kot primer, ko se žrtev slučajno znajde v položaju, v katerem storilec izživlja 

svojo agresijo, pri čemer pa žrtev ni vpletena v konflikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Konflikt kot povod za mobing (Einarsen, 1999:18) 
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Tukaj moram poudariti, da vsak konflikt še ni nujno podlaga za mobing. Pri tem 

pojavu gre za neko dolgotrajno pa tudi pogosto, vsakodnevno ali tedensko dogajanje, 

ki traja več mesecev. Če gre za osamljen primer, na primer, da nekdo enkrat glasno 

ozmerja sodelavca, to še ni mobing. Navsezadnje ima vsakdo pravico do slabega 

dneva, včasih prihaja do situacij, v katerih so vsi napeti in lahko postane težava, če se 

po takem glasnem obračunavanju zadeve ne uredijo. Težava je, ker lahko majhni spori 

dobijo tudi velike in hude razsežnosti. Zato je pomembno, da se nadrejeni, ko opazi 

trenja ali za njih izve, usede skupaj z delavci, ki so v sporu, in da se zadeva čim prej 

reši. Lahko pa gre za nadrejenega in ne sodelavce. Eden izmed anketirancev je takole 

komentiral: Ja, najpogostejši vzrok mobinga je nekompetentnost nadrejenih z nizko 

samopodobo, ki želijo s svojim položajem pridobiti kakršnokoli moč. 

 

Pri reševanju sporov je pomembno, da se človek postavi tudi v kožo drugega oz. v 

pozicijo posameznika, ki je nemočen. 

 

2.4.1 Pojavne oblike mobinga 

 

Poznamo različne pojavne oblike mobinga. Gre za različna dejanja ali opustitve dejanj, 

ki jih strokovnjaki uvrščajo pod mobing oz. lahko na podlagi njih ugotavljamo ali gre 

za mobing. Carnero in Martinez navajata naslednje oblike (Leymann, 1993 v Carnero 

in Martinez, 2005:16-17): 

1. Napadi na možnost komuniciranja: 

 omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega;  

 večkratno prekinjanje govora, jemanje besede;  

 omejevanje možnosti komuniciranja s strani sodelavcev;  

 kričanje oz. glasno zmerjanje;  

 konstantno kritiziranje dela,  

 konstantno kritiziranje osebnega življenja,  

 nadlegovanje po telefonu,  

 verbalne grožnje,  

 pisne grožnje,  
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 izmikanje stikom, odklonilne geste, oziroma pogledi;  

 izmikanje stikom, dajanje nejasnih pripomb, brez navedb razlogov 

izmikanja. 

 
2. Napadi na socialne stike  

 nenadoma se s prizadetim nihče več ne pogovarja;  

 ko prizadeti koga ogovori, ga le-ta ignorira;  

 premestitev v pisarno, daleč od sodelavcev;  

 sodelavcem je prepovedano pogovarjati se s posamezno osebo;  

 splošno ignoriranje v podjetju. 

 
3. Napadi na socialni ugled  

 opravljanje za hrbtom;  

 širjenje govoric;  

 poskusi smešenja posameznika;  

 domnevanje, da je posameznik psihični bolnik;  

 poskusi prisile v psihiatrični pregled;  

 norčevaje iz telesnih hib;  

 oponašanje načina hoje, glasu ali gest, z namenom, da bi se nekoga 

osmešilo;  

 napadanje političnega ali verskega prepričanja;  

 norčevanje iz zasebnega življenja;  

 norčevanje iz narodnosti;  

 siljenje k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest;  

 delovne napore se ocenjuje napačno ali z namenom žalitve;  

 dvomi v poslovne odločitve posameznika;  

 posameznik je deležen kletvic in obscenih izrazov;  

 posameznik je deležen poskusov spolnega zbliževanja ali verbalnih 

spolnih ponudb. 

 
4. Napadi na kakovost delovne in življenjske situacije 

 posameznik ne dobiva novih delovnih nalog;  
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 odvzete so mu vse delovne naloge, in sicer v tolikšni meri, da si še sam 

ne more izmisliti kakšne naloge zase;  

 dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog;  

 dodeljevanje nalog daleč pod nivojem sposobnosti;  

 dodeljevanje vedno novih nalog (pogosteje kot ostalim sodelavcem);  

 dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo;  

 dodeljevanje nalog daleč nad nivojem sposobnosti z namenom 

diskreditacije 

 
5. Napadi na zdravje 

 siljenje k opravljanju zdravju škodljivih nalog;  

 grožnje s fizičnim nasiljem;  

 uporaba lažjega fizičnega nasilja, da se nekoga disciplinira;  

 fizično zlorabljanje;  

 namerno povzročanje škode ali nepotrebnih stroškov posamezniku;  

 namerno povzročanje psihične škode na domu ali na delovnem mestu;  

 spolni napadi. 

 
Leymann je v svoji definiciji zapisal tudi, da se mobing pojavi takrat, ko se ena ali več 

zgoraj naštetih 45 predpostavk, kontinuirano pojavlja pol leta ali več, vsaj enkrat 

tedensko (Leymann, 1990). Temu sledi kritika Niedla (1995:21), ki pravi, »da 

vprašalnik ne zajema vseh vsrt napadov in da je sporno določevati pojav mobinga 

samo iz objektivnega ali samo subjektivnega vidika, prav tako pa je sporno tudi to, 

kako lahko določimo, kdaj je nekdo žrtev mobinga.« Vseeno pa Niedl poudarja 

subjektivni vidik oziroma se osredotoči na problem z vidika žrtve. Zato se po 

njegovem mobing pojavi takrat, ko žrtev ne more več pobegniti iz situacije. Njegova 

definicija mobinga tako pravi: »Trpinčenje na delovnem mestu se pojavi, če obstajajo 

dejanja posameznika ali skupine proti posamezniku, ta (žrtev trpinčenja) pa mora ta 

dejanja prepoznati kot dejanja proti sebi. Poleg tega se morajo dejanja pojavljati 

pogosto in v daljšem obdobju. Žrtev se ni sposobna (zaradi socialnih, ekonomskih, 

fizičnih ali psiholoških značilnosti – razlogov) braniti teh dejanj ali pobegniti iz 

situacije.« Ta definicija pravzaprav narekuje, da je pomembno, da tako povzročitelj 

kot žrtev dojemata dejanja kot dejanja mobinga.  
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Mislim, da moramo na Leymannovo opredelitev 45 dejanj mobinga gledati 

distancirano, saj povzročitelji mobinga navadno uporabljajo tudi druge vrste napadov 

oz. diskreditacij posameznika, ki jih Leymann ne zajema. Sama bi na primer poudarila 

manipuliranje z zaposlenimi, namerno iskanje napak, prelaganje odgovornosti 

nadrejenega na podrejenega, podtikanje, obrekovanje idr. Leymannova definicija 

oziroma opredelitev dejanj mobinga ne zajema vsega, kar se povzročitelj lahko 

spomni in s tega vidika je zopet težko opredeliti žrtev. 

 

Zapf (2003a,b) je poskušal Leymannova dejanja kategorizirati, in sicer jih je razdelil v 

pet skupin: 

1. Z delom povezana dejanja, ki lahko vključujejo spreminjanje žrtvinih 

delovnih nalog na negativen način ali oviranje žrtve pri izpolnjevanju teh 

nalog; 

2. Socialna izolacija, ki lahko vključuje prekinitev komunikacij z določeno 

osebo ali izločitev posameznika iz družabnih dogodkov v organizaciji; 

3. Osebni napadi ali napadi na posameznikovo zasebno življenje z 

zasmehovanjem, žaljivimi opazkami ter podobnim; 

4. Verbalne grožnje ter kritiziranje, vpitje ali sramotenje v javnosti; 

5. Širjenje govoric. 

 
Zaradi hitrega napredka sodobne tehnologije in njenega vsesplošnega vključevanja v 

delovno okolje lahko dejanjem, ki jih navajata Leymann ali pa Zapf dodam tudi 

različne oblike e-psihičnega nasilja (e-mobing) na delovnem mestu. Sem lahko 

uvrstim dejanja, kot so npr. okužene datoteke, spremembe vstopnih šifer brez 

vednosti žrtve, namerno inštaliranje programskih napak, vdiranje v sistem in 

kopiranje datotek brez vednosti žrtve. 

 

Vzroke za mobing tako lahko iščemo v različnih dejavnikih. Menim, da so ključni za 

nastanek naslednji: individualistični vzroki: iskanje 'črne ovce' ali pa 'grešnega kozla', 

ki bo vedno kriv za neuspešnost pri delu; posameznikovi nerazrešeni konflikti; strah 

pred izgubo oblasti; nezadovoljstvo na delovnem mestu; oslabitev občutka 

povezanosti in uveljavljanja moči; nezaupanje nadrejenega do podrejenih in s tem 

pretiran nadzor pri delu; pretirane negativne ambicije posameznikov (borba za čim 
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boljši položaj); posameznikova potreba po nadvladi in pa pretirana nesamozavest in 

neodločnost nadrejenih, ki jo zakrivajo s pritiskom nad podrejenimi, od katerih 

pričakujejo perfekcionizem.  

 

V drugo skupino bi uvrstila dejavnike organizacije dela: klima v organizaciji; 

komunikacija na horizontalni in vertikalni ravni; pretirana nezdrava tekmovalnost 

med zaposlenimi; oblikovanje delovnih nalog; sistem reševanja konfliktov; odnosi 

med zaposlenimi; (pre)visoke zahteve do zaposlenih (tukaj mislim na zahteve, ki so 

za posameznikov nivo izobrazbe previsoke in je razvidno, da ne zajemajo njegovega 

področja dela); način vodenja organizacije; časovni pritiski, ki jih nadrejeni izvajajo 

nad zaposlenimi; podcenjevanje zaposlenih s strani nadrejenega in skupinska 

dinamika. 

 

Kot zadnji vzrok za nastanek mobinga pa bi navedla širše družbene dejavnike: 

pripadnost kulturi in nacionalnost; socialni položaj; posameznikove osebnostne 

lastnosti,  ki niso v skladu s prevladujočimi normami odganizacij, podjetij, sodobnega 

časa (podredljivost, plašnost, neodločnost, nesamozavest, ljubosumje, nevoščljivost 

idr.) in karakteristike; spol; rasa; invalidnost; začasne zaposlitve... Gotovo lahko kot 

vzrok za širše prisoten mobing v družbi navedem kapitalistično ureditev, ki vedno 

nagiba k izkoriščanju zaposlenih, slednji pa se zavedajoč eksistenčne odvisnosti 

pogosto ne uprejo, ko se njihova toleranca izčrpa pa sami ob prvi priložnosti dajo 

odpoved zaposlitve. To je toliko bolj primer v razmerah, ko je odpuščanje zaposlenih 

razmeroma oteženo (velja za tiste s pogodbo za nedoločen čas). Prav tako pa ni 

mogoče mimo dejstva, da se upor proti mobingu ali pa prenehanje delovnega 

razmerja zaradi upora, pogosto rešujeta na sodišču, kjer sodni zaostanki in 

neekspeditivnost sodne veje oblasti, ne dajejo upanja na uspeh, vsaj ne v času, ko je 

posledice še mogoče zadovoljivo odpraviti; če pri tem ne štejemo s tožbo povezanih 

stroškov, ki si jih večina zaposlenih ne more privoščiti. Takih primerov je v naši 

družbi na pretek in samo čakamo lahko, kdaj bodo ustrezno sankcionirani, da bi tako 

lahko računali na postopno usihanje pojava. 
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Številni avtorji ugotavljajo, da sta za nastanek in razvoj mobinga ključna 

organizacijska in osebnostna dinamika, ki vključujeta: prva organizacijsko kulturo, 

stile vodenja z organizacijo dela, druga pa osebnostne lastnosti in značilnosti. Da je 

mobing povezan s povečanim stresom v vsakodnevnem  življenju, absentizmom in 

pogostimi bolniškimi, s stiskami v bližnjih odnosih in psihičnimi motnjami, govorijo 

mnogotere raziskave  (npr. Groeblinghoff in Becker, 1994; Leymann in Gustaffson, 

1996; Matthiesen in Einarsen, 2004; Tehrani, 2004; Duffy in Sperry, 2007).  

 

Cvetko (2006:31) pravi, »da so dejavniki, zaradi katerih se mobbing po vsej 

verjetnosti pojavi, naslednji: kultura znotraj podjetja, v katerem se mobbing 

podcenjuje ali ne prepozna; nenadne spremembe znotraj organizacije; negotova 

delovna mesta; slabo oz. nezdravo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom ter 

nezadovoljstvo glede kakovosti vodenja odgovornih; nezdravo vzdušje med 

sodelavci; izredno visoke zahteve za delo; pomanjkljiva kadrovska politika; stresne 

okoliščine zaradi zahtev dela; nesporazumi zaradi zasedbe različnih položajev v 

organizaciji.« 

 
Sicer pa lahko vzroke za pojav mobinga razdelimo v štiri širše skupine, in sicer glede 

na (Brečko, 2007): 

 
a) Organizacijo dela: 

- nezasedena delovna mesta 

- časovni pritisk 

- toga hierarhija in enosmerna komunikacija 

- visoka odgovornost 

- nizka stopnja odločanja 

- podcenjevanje sposobnosti zaposlenih 

- podcenjevanje dela zaposlenih 

 
Pogosto konflikte, ki se pozneje razvijejo v mobing sprožijo pomanjkljivosti v 

organizaciji dela in neustrezni pogoji. Zaradi tega postane konflikt ventil za 

frustracije, ki jih čutijo zaradi preobremenjenosti. Posebej verjetno je, da bodo žrtve 

postale tiste osebe, ki svojega dela ne opravljajo dovolj dobro ali pa ga opravljajo 
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preveč dobro (po Tkalec, 2001). V to skupino bi jaz dodala še vrsto zaposlitve, saj je 

raziskava razširjenosti mobinga v evropskih državah pokazala, da so zaposleni za 

nedoločen čas v večini držav, z izjemo Češke, manj podvrženi mobingu kot zaposleni 

za določen čas (Fachinetti in Origo, 2008). Prav tako, so ugotovili, da so mlajše ženske 

zaposlene za določen čas ranljivejše (Di Martino, Hoel in Cooper 2003). Moreno-

Jiménez in drugi (2008) so navedli nekaj podatkov raziskav in sicer sta Baron in 

Neumann (1996 v Moreno-Jiménez idr., 2008) ugotovila, da obstaja pozitiven odnos 

med ustrahovanjem in delom za določen čas, medtem ko sta Hoel and Cooper (2000 v 

prav tam) navedla, da so bili tisti, ki imajo polni delovni čas bolj ogroženi od tistih, ki 

imajo pogodbe za krajši delovni čas. Dodajajo (prav tam) še, da so zaposlene ženske, 

delavci zaposleni za določen čas, delavci z nižjo izobrazbo in delavci z malo delovnih 

izkušenj ogrožena skupina, ki predstavlja tveganje, da postanejo žrtve ustrahovanja in 

bi morali do njih posvečati več pozornosti pri spremljanju delovne klime. Celik in 

Peker (2010) sta v raziskavi mobinga med srednješolskimi učitelji ugotovila, da so 

učitelji zasposleni za nedoločen čas bolj izpostavljeni mobingu kot učitelji za določen 

čas. 

 
b) Način vodenja: 

- nezadostna komunikacija 

- toleriranje očitnih znakov mobinga 

- avtoritarni način vodenja 

 
Mobing in nasilje sta velikokrat že vključena v sam sistem vodenja, kar je zlasti 

pogosto pri avtoritarnem načinu vodenja (Cvetko, 2003:896). Mobing naj bi 

spodbujala predvsem dva skrajna sloga vodenja, in sicer avtoritarni slog ter vodenje 

brez vajeti (Di Martino, Hoel in Cooper 2003:19). Avtoritarni vodja je kot odločevalec 

pogosto oblasten in samovoljen, pri vodenju brez vajeti pa se vodja izogiba 

odgovornosti. Gre za neaktivno in hkrati neučinkovito vodenje, kadar med vodjo in 

podrejenimi ni nikakršnega dogovora o delu, drugače kot pri drugih slogih vodenja 

(Svetič, 2010). 

 

Nadrejeni bi moral opaziti, če je nekdo od zaposlenih žrtev mobinga in pri tem tudi 

ustrezno ukrepati. Ker pa je nadrejeni velikokrat tudi sam akter, lahko na tem mestu 
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nastane problem. Nadrejeni mobing uporabljajo, ali pa vsaj tolerirajo, za 

zmanjševanje števila zaposlenih. S tem pa se izognejo tudi odpravninam, saj žrtve 

ponavadi same dajo odpoved, ker ne zdržijo takega pritiska. Raziskava D. Zapf in C. 

Groß (2000) je pokazala, da so uradniki še posebej ogroženi. Ugotovila sta v katerih 

sektorjih je tveganje največje in kje najmanjše:  

- javne zdravstvene ustanove in socialne službe: 7-kratno tveganje 

- vzgoja in izobraževanje: 3,5-kratno tveganje ter 

- javna uprava: 3-kratno tveganje. 

 
Te podatke lahko povezujemo z značilnostmi dela v posameznem sektorju. Pri 

učiteljih, vzgojiteljih, medicinskih tehnikih... ni jasnih kriterijev, s katerimi se ocenjuje 

njihovo delo, zato je tu tveganje večje. Leta 2006 je Klinični inštitut za medicino dela, 

prometa in športa na reprezentativnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije 

opravil tudi prvo nacionalno raziskavo o trpinčenju na delovnem mestu. V nasprotju s 

številnimi tujimi raziskavami so bile žrtve mobinga enakomerno porazdeljene med 

zasebni in javni sektor, in sicer je bilo 48,1 % žrtev zaposlenih v zasebnem sektorju; 

49,9% pa v javnem (Urdih Lazar in Stergar 2010). V Norveški študiji so pojav 

mobinga v javnem sektorju zaznali v 8,2%, medtem ko v zasebnem nekoliko več in 

sicer 10,7% (Einarsen, Hoel in Nielsen, 2004). V Združenih državah Amerike so 

mobing v javnem sektorju zaznali v dveh od treh primerov (66,7%), v dveh od treh 

primerov je bilo kar 60,5% mobinga zaznanega v zasebnem sektorju (Martin in La 

Van, 2010). Med povzročitelji mobinga so najpogosteje nadrejeni (v 81%), sledijo 

sodelavci (v 33%), podrejeni (14,9 %) ter stranke, bolniki oz. študentje (Urdih Lazar, 

2009). Visok delež (okoli 80%) menedžerjev med povzročitelji mobinga beležijo v 

Veliki Britaniji, medtem ko je ta delež v skandinavskih državah okoli 50 %. 

 
c) Socialni položaj 

- kulturna in nacionalna pripadnost 

- posebne osebnostne lastnosti 

- spol 

- barva kože 

- invalidnost 

- socialni položaj, npr. mati samohranilka 
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Pozornost storilca lahko sproži določena lastnost ali pa značilnost osebe, na katero 

sama ne more vplivati. Na Švedskem so ugotovili, da so ženske v »moških« poklicih in 

moški v »ženskih« poklicih pogosteje žrtve mobinga. Po rezultatih nacionalne 

raziskave v Sloveniji, so ženske precej pogosteje žrtve kot moški, in sicer je mobing v 

zadnjih šestih mesecih pred raziskavo doživelo kar 62,8 % vprašanih žensk in 37,2 % 

moških (Urdih Lazar, 2009). Tudi nekatere tuje raziskave kažejo na nekoliko večjo 

zaznano izpostavljenost žensk trpinčenju na delovnem mestu, vendar pregled 

rezultatov raziskav po različnih državah kaže, da večjih razlik med spoloma 

najpogosteje ni. V to skupino bi jaz dodala še eno točko in sicer starost. Raziskava 

Mobing med učitelji v osnovni šoli je pokazala, da »s starostjo narašča število tistih 

anketirancev, ki so se opredelili za žrtve ali opazovalce mobing dejanj« (Bezenšek in 

Purgaj, 2009:17). Avtorici ugotavljata, »da so anketirani učitelji, ki so stari nad 55 let 

najbolj ogrožena skupina in kar 37,5% se jih je že znašlo v vlogi žrtve. Med tistimi, ki 

so stari do 34 let, se jih je za žrtev opredelilo 7,7%. Prav tako s starostjo narašča 

število tistih, ki so že bili priča mobingu. V starosti do 34 let je bilo priča nadlegovanju 

na delovnem mestu 11,5% anketiranih učiteljev, v srednji strostni skupini je teh bilo 

19,4%, v starosti nad 55 let je takih 25,0%. Vsi trije v anketo zajeti storilci mobinga so 

stari od 35 do 54 let« (prav tam). Tudi na Norveškem raziskave kažejo, da vpliv 

ustrahovanja  občutijo predvsem starejši zaposleni.  

 
d) Moralni nivo posameznika 

- strah pred izgubo oblasti oziroma delovnega mesta,  

- nezadovoljstvo na delovnem mestu,  

- ventil za sproščanje agresij,  

- krepitev občutka povezanosti in  

- uveljavljanje moči 

 
Mobing med sodelavci redko izvajajo ljudje, ki namerno težijo k diskreditaciji 

posameznika. To počnejo največkrat zato, ker se ne zavedajo posledic svojega dejanja. 

Hitreje se bo razvil tam, kjer v organizaciji ni prisotne dobre komunikacije, je slabo 

razvita skupinska dinamika in kjer se zaposleni poslužujejo načela nevtikanja v 

problem, čeprav ga opazijo. V takih razmerah se mobing hitro razvije, saj se ga 

tolerira. Redkeje pa se bo pojavljal, če v organizaciji uspejo razviti enotni moralni 
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nivo, zaradi katerega dejanja mobinga postanejo nespremenljiva in opazna. Pri tem se 

ne izključuje konfliktov, ki so potrebni in nujni, ampak organizacija deluje v smeri 

njihovega konstruktivnega reševanja in odpravljanja (Tkalec, 2001). 

 

2.4.2 Sinteza faktorjev, ki so podlaga za nastanek mobinga 

 
 

Shallcross (2010) navaja, da so analize raziskav o mobingu prikazale 12 faktorjev 

oziroma dejavnikov, kateri so povod za nastanek mobinga. Ti dejavniki približno 

zagotavljajo podlago za oceno stopnje mobinga, ki so ga doživeli udeleženci. Ti 

faktorji so:  

1. Sistematično dogovarjanje ali grupiranje znotraj zaposlenih, z namenom izolirati,  

diskreditirati ali ponižati ciljnega zaposlenega. 

2. Zlonamerno dogovarjanje poteka z namenom škoditi ciljnemu zaposlenemu. 

3. Vedenje je pogosto, posledice pa so dolgotrajne in se kažejo mesece, leta. 

4. Neravnovesje moči se največkrat skozi formalno hierarhično strukturo ne pokaže 

tako močno kot pa v samem odnosu nadrejeni-podrejeni, čeprav je bolj neformalen. 

5. Akterji lahko neposredno zlorabljajo ciljnega zaposlenega na katerikoli ravni 

hierarhične strukture v organizaciji.  

6. Pasivnejše ženske so bolj izpostavljene kot agresivnejše, predvsem na delovnih 

mestih, kjer le te prevladujejo. 

7. Ciljni zaposleni so pogosto tisti, ki zaupajo, so sodelovalni, samozavestni in nadvse 

uspešni, ki so zvesti organizaciji in se s svojim delom močno identificirajo. 

8. Obstaja prepoznavni vzorec, ki se začne z manjšimi konflikti in se stopnjuje. 

9. Organizacija največkrat ne prepozna vedenja, zato se nagiba na stran skupine, ki je 

proti ciljenmu zaposlenemu ter jo včasih izziva ali njeno obnašanje opravičuje. 

10. Skupine ali organizacija prikaže viktimizirane osebe kot krive. 

11. Vedenje povzroči izgon oziroma odstranitev ciljnega zaposlenega z delovnega mesta. 

12. Posledice žrtev se kažejo v psiholoških motnjah, PTSS, prezgodnji smrti, samomorih 

in/ali ubojih. 
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2.4.3 Povezanost med posameznimi faktorji, ki vplivajo na mobing 

 

Chapell in Di Martino (2000:22) interaktivni model mobinga (slika 3) opisujeta z 

vidika žrtve in pa z vidika akterja. Avtorja v svojem modelu povezujeta individualne 

faktorje s faktorji na delovnem mestu, kateri zajemajo predvsem okolje in delovni 

položaj. V shemi ponazarjata tudi posledice, ki izhajajo iz faktorjev, tako za žrtev kot 

za organizacijo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3: Preplet individualnih faktorjev s faktorji na delovnem mestu (Chapell in Di Martino, 

2000:23)  

 

IZVAJALEC MOBINGA 
kupec/stranka 
zaposleni 
tujec 

 

ŽRTVE MOBINGA 
zaposleni 
priča mobinga 
(kupec/stranka, ipd.) 

INDIVIDUALNI FAKTORJI 
preteklo nasilno vedenje 
moški 
mladost 
težko otroštvo 
alkoholizem/droge 
psihično obolenje 
okoliščine 

INDIVIDUALNI FAKTORJI 
starost, spol 
zunanji videz 
izkušnje 
zdravje 
sposobnosti 
osebnostne lastnosti 
vedenje in pričakovanja 

FAKTORJI NA DELOVNEM MESTU 
 

OKOLJE   DELOVNI POLOŽAJ 
fizične značilnosti  samostojen 
organizacijska postavitev javen 
stil vodenja  z vrednostnimi sredstvi 
organizacijska kultura z ljudmi v stiski 
vpliv zunanjega okolja šola/izobraževanje 
   posebno ranljiv 

 

  POSLEDICE 
FIZIČNE   PSIHIČNE 
smrt   mobing (značilne 
poškodba   psihične posledice) 
fizični napad     
    

 

ORGANIZACIJA 
 
manjša produktivnost 
izostajanje od dela 
stres 
nadaljnjo nasilje 

ŽRTEV 
 

stres 
bolezen 
finančno pomanjkanje 
nadaljnjo šikaniranje 
odpoved službe 
samomor 
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Avtorja (2000:18-19) pa poleg omenjenih faktorjev opredeljujeta še situacijske 

faktorje, ki naj bi bili povezani in odvisni od vodstva in managementa: slaba 

organizacijska struktura, organizacijske spremembe, organizacijska kultura, stres na 

delovnem mestu, kompleksnost dela idr. ter socialne faktorje, med katerimi so zanju 

najpomembnejši: stopnja nasilnega vedenja v družbi, ekonomske spremembe, 

nenadne sociološke spremembe, imigracije in povečanje neformalnega ekonomskega 

sektorja. 

 

2.5 Posledice mobinga 

 

Posledice psihičnega nasilja na delovnem mestu prizadenejo tako posameznika, 

sodelavce, organizacijo, kot tudi družbo v celoti. Arnšek (2010:15) pravi, da »se 

najpogostejše težave tarč nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu kažejo v 

obliki psihosomatskih obolenj, ki povzročajo absentizem, fluktuacijo, invalidske 

postopke, izstope iz trga delovne sile, kar vodi k zmanjševanju socialne varnosti teh 

posameznikov in njihovih družin. Delavec v času nadlegovanja in trpinčenja na 

delovnem mestu zaradi psihičnih posledic na njemu samemu utrpi tudi veliko škodo 

na področju osebne socialne in širše socialne mreže ter družbenega ugleda oziroma 

lahko nastopi tudi socialna izključenost posameznika. Šibka socialna varnost in 

socialna izključenost pa sta ravno nasprotje ciljem nacionalnega programa socialnega 

varstva Republike Slovenije.« 

 

Šele potem, ko žrtev pride do zaključevanja delovnega razmerja, opazi in prepozna 

napade, kar je zelo žalostno. Marsikaterih konfliktov v naši družbi sploh ne 

prepoznamo pravočasno, večina delavcev pa pogosto potrpi in ostane tiho, saj 

verjamejo, da se za dobro opravljeno delo vedno dobi primerno plačilo. In ravno 

tišina najbolj okrepi avtoriteto, kot bi rekel Leonardo da Vinci: »Nothing strengthens 

authority as much as silence.« 
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2.5.1 Posledice mobinga za žrtve 

 

Martin in La Van (2010:179 po avtorjih raziskav) navajata nekatere psihološke 

posledice mobinga za posameznika, ki vključujejo: depresijo, izgorelost, 

posttravmatski stresni sindrom, dolgotrajno stresno motnjo, zlorabo alkohola in 

samomor. Niedhammer idr. (2006) so opisali nasilje na delovnem mestu kot dejavnik 

tveganja za ohranjanje duševnega zdravja. 

 

Duffy in Sperry (2007:401) navajata Leymanna, ki poroča, da so simptomi PTSS bolj 

izraženi pri žrtvah mobinga kot pri žrtvah nesreč in travmatičnih dogodkov, ki trajajo 

kratek čas. Povezal je intenzivnost simptomov PTSS z dolžino tipičnega mobing 

dogajanja, ki lahko traja do 18 mesecev ali več. Duffy in Sperry (2007:401) omenjata 

tudi raziskovalca O'Briena, ki je v svoji raziskavi leta 1997 ugotovil, da dolgotrajni 

stres, ki se pojavlja pri mobingu, dejansko lahko povzroči poškodbe možganov. 

Danski raziskovalci (Hansen idr., 2011) so ugotovili, da so tisti, ki so bili tarča 

mobinga na delovnem mestu, pokazali višji psihološki odziv na stres pri merjenju 

kortizola v slini in več simptomov depresije, anksioznosti ter negativen vpliv, kot pa  

kontrolna skupina, ki ni bila izpostavljena mobingu. 

 

Neuradni podatki o zdravstvenih poškodbah vključujejo vse zgoraj navedeno in 

številne druge telesne, čustvene in relacijske simptome. Žrtve mobinga pogosto 

postanejo tako preobremenjene s tem, kar se jim je zgodilo, da niso več sposobne 

učinkovito delovati, kar povzroča izgube delovnih mest in finančno izgubo. Lahko 

izkusijo globoke občutke dvoma vase, sramu in ponižanja, kar vodi k večji 

samoizolaciji od njihovih socialnih stikov. Zmanjšana odpornost proti boleznim in 

večja verjetnost bolezni srca in možganske kapi, so povezane tudi z dolgoročnim 

stresom, kot je doživetje mobinga na delovnem mestu (Duffy in Sperry 2007:401). 

 

Arnšek (2010:14-15) navaja še druge posledice za posameznika: motnje 

koncentracije in spomina; nastop miselnih avtomatizmov; strah pred neuspehom; 

napadi panike; motnje spanja; razdražljivost; nejevoljnost; izčrpanost; upadanje 

delovne in osebne samozavesti; želodčne bolečine; bolečine v hrbtenici; glavoboli; 
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težnja po neopaznosti; kriza osebnosti; nevroza; oslabelost imunskega sistema; 

tvorba malignih tumorjev. 

 

Brečko (2006:14-15) pravi, da »vse dosedanje raziskave kažejo, da se vzorci 

odzivanja žrtev na napade psihičnega in čustvenega nasilja ponavljajo v naslednjem 

zaporedju vse do osebnega zloma: 

1. Najprej nastopi začetno samoobtoževanje – žrtev najprej pomisli, da je 

zagotovo nekaj naredila narobe, da je torej ona kriva. Tako si ljudje postavljajo 

vprašanja: »V čem sem odgovoren za nastalo situacijo, kaj sem naredil narobe? 

Ne razumem, kaj se dogaja.« Ob tem so značilni znaki povečane vznemirjenosti 

in anksioznosti. 

2. Nato nastopi osamljenost – močan občutek, da se to dogaja samo njemu. Žrtvi 

je nerodno, čuti se osramočeno, da se to dogaja prav njej, boji se, da ji drugi ne 

bodo verjeli, zato tudi nerada govori o problemu z družino in prijatelji. 

Pogosto se pojavi celo dvojni mobing. V primeru, da se žrtev zaupa družini in 

prijateljem, ima nekaj časa pri njih podporo, toda ker je mobing procesno 

dejanje, žrtvi sčasoma tudi družina in prijatelji nehajo verjeti in se postavijo na 

stran izvajalcev mobinga. V tej fazi odziva žrtev pogosto tudi zboli, da bi lahko 

krivila bolezen za svoje nemogoče stanje. Najpogostejša so depresivna 

obolenja. 

3. Osebno razvrednotenje – kot zadnji, tretji odziv žrtve, pa se pojavlja kot 

simptom prave depresije z vsemi bolezenskimi znaki. Žrtev nenehno 

preplavljajo misli, da ni kos tej situaciji, da ne more rešiti problema, da je 

nesposobna in da ni nič vredna…« 

 

Ista avtorica trdi tudi, »da žrtev mobinga porabi od 10% do 52% delovnega časa za 

načrtovanje obrambnih strategij oziroma strategij preživetja in manevriranja v 

organizaciji, in zaradi tega dejansko postane neučinkovita. Končna posledica je torej 

izstop iz trga delovne sile, kajti vstop v novo delovno okolje ni več mogoč, saj 

prizadeti telesno in duševno ne prenese normalnih obremenitev delovnega procesa« 

(prav tam). 
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2.5.2 Posledice mobinga za organizacijo  

 

Nekatere posledice vedenja, povezane z nasiljem na delovnem mestu so bile že 

ugotovljene. V Veliki Britaniji, Hoel, Sparks in Cooper (Sheehan, 2004 v Hoel, Sparks 

in Cooper, 2001) ocenjujejo, da je grožnja z absentizmom na delovnih mestih 

prispevala dodatnih 18.000.000 izgubljenih delovnih dni na leto. Nasprotno, Rayner, 

Hoel in Cooper (Sheehan, 2004 v Rayner, Hoel in Cooper, 2002) trdijo, da je stroške 

težko zanesljivo oceniti, temveč so izgubljeni pri vsakodnevnih dejavnostih tistih, ki 

so potrebni za obravnavanje problemov. Kot taki, pravi stroški ostanejo 

neevidentirani. 

 

V skandinavskih državah so potrebe za intervencijo s strani uradnikov, osebja, 

svetovalcev, upravljavcev različnih vrst za zagotavljanje zdravja pri delu zaposlenih in 

zunanjih svetovalcev, v prizadevanju za rešitev problema, bile konzervativno 

ocenjene na 30.000 do 100.000 ameriških dolarjev (Sheehan, 2009 v Leymann, 1990). 

Prav tako kot angleški raziskovalci, so tudi v skandinavskih državah ugotovili, da 

primanjkuje raziskav, ki bi pokazale dejanske stroške mobinga za organizacije. Tak 

model bi moral obračunati skrite stroške, kot so zaznavanja strank in organizacije, 

zaupanje vlagateljev ter izgubo kapitala znanja, kar pa je po mojem mnenju težko 

izvedljivo. V tem primeru bi se verjetno samo dovolj očitni organizacijski vplivi lahko 

šteli za mobing npr. odsotnost z dela, promet in produktivnosti (Sheehan, 2004 v 

Hoel, Einarsen, in Cooper, 2003). Sheehan, McCarthy, Barker, in Henderson (Sheehan, 

2009 v Sheehan idr., 2001) so razvili model nabavne vrednosti, ki lahko oceni 

finančne obremenitve nasilja na delovnem mestu. 

 
Naraščajo tudi zahtevki delavcev za terjanje odškodnine, zaradi česar lahko 

organizacijam odtekajo sredstva. Poleg tega lahko znašajo stroški organizacije za 

uspešen zahtevek za nadomestilo visoke zneske. Za primer (Shallcross, 2008:3), 

»bančni delavec je v Veliki Britaniji dobil 817.317 GBP po tem, ko je bil štiri leta žrtev 

duševnega nadlegovanja.« Poleg tega stroški preiskav zarisujejo šibko produktivnost 

in lahko podaljšajo kontradiktornost v organizacijski kulturi, kjer lahko psihično 

nasilje postane orožje, s katerim bi uničili te žrtve (prav tam). 
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Arnšek (2010:14-15) najvaja še nekatere posledice za organizacijo: slabšanje delovne 

klime; ni pogojev za timsko delo; zmanjševanje produktivnosti, delovne motivacije, 

inovativnosti in poslovnega ugleda; višanje stopnje fluktuacije in absentizma; visoki 

stroški odškodnin, odpravnin, pravnih postopkov; manjši dobički; večji stroški 

poslovanja.  

 

Preplet vseh teh dejavnikov lahko pomeni za organizacijo resne grožnje, zato bi 

vodstvo in zaposleni morali vlagati v pristnejše delovno okolje in zdrave odnose. S 

tem pa bi se povečala tudi produktivnost vseh aktivnih v organizaciji, namesto da se 

zaradi konfliktov organizacija spušča v stroške, pravne postopke in druge negativne 

zaplete. 

 

2.5.3 Posledice mobinga za sodelavce  

Na delovnem mestu, ki prinaša zaposlenim mrežo socialnih povezav in stikov, žrtve 

mobinga postanejo izolirane. Kolegi in sodelavci, ki opazijo in so priče mobingu, se 

pogosto izogibajo žrtvi, zaradi občutka krivdne povezanosti, tudi če sta imela z žrtvijo 

prej prijateljske odnose. Duffy in Sperry (2010:401) navajata konkreten primer: žrtev 

mobinga je opisala odzive sodelavcev, kot nenavadne, kot reakcije prijateljev in 

sorodnikov, ko nekdo umira - začeli so se umikati in se odmaknili od osebe, kot da je 

oseba že mrtva. V mnogih primerih so občutki biti mrtev, želja po biti mrtev, občutek 

biti neviden in zapuščen, natančni opisi psiholoških in medosebnih prizadetosti, ki jih 

je utrpela žrtev mobinga. 

 

Kljub temu, da sodelavci največkrat samo opazujejo in le redko skušajo ustaviti 

storilca, pa vendarle občutijo posledice posrednega prisostvovanja dejanjem in sicer 

(Arnšek, 2010:14-15): nelagodno počutje na delovnem mestu; občutek krivde; strah 

pred posledicami, če bi pomagali žrtvi nadlegovanja in trpinčenja; strah, da sami 

postanejo žrtve nadlegovanja in trpinčenja; razpadanje delovnih struktur in 

sodelovanja. 
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2.5.4 Posledice mobinga za ostale posredno ali neposredno 

udeležene 

 

1. Posledice mobinga za družino 

Družinski člani žrtev mobinga so seveda hudo prizadeti. Spremembe v 

komunikacijskih vzorcih, spremembe vpliva, povečana razdražljivost in negativnosti 

so neizogibni tudi ob najboljših odnosih v družini. Žrtve ki so preobremenjene z 

izkušnjo mobinga lahko postanejo obsesivno preokupirane ter posledično kažejo ali 

splošno pomanjkanje komunikacije ali pa morajo neprestano govoriti o mobingu, kot 

da bi bil to edini vidik njihovega življenja. Mobing izkušnje, ki ostanejo nerazrešene, 

lahko prevzamejo identiteto žrtev in oropajo žrtev občutka samega sebe ter oropajo 

družino večdimenzionalne osebe, ki so jo poznali prej. Če je bila žrtev prisiljena 

zapustiti delovno mesto, lahko izguba dohodka povzroči finančne napetosti, sram ter 

ponižanje, ker oseba ni več produktivna kot je nekoč bila (Duffy in Sperry, 2007:401). 

 
Glede na okoliščine izgona žrtve trpinčenja na delovnem mestu, lahko vprašanja o 

ponovni zaposlitvi globoko vplivajo na celotno družino. Žrtev je sramota in ponižanje, 

kar lahko preide tudi na druge družinske člane. V zakonskih zvezah, v katerih je bil 

eden od zakoncev žrtev mobinga, se čuti vpliv na vseh ravneh odnosov. Komunikacija, 

intimnost in seks, delo, naklonjenost, starševstvo ter vodenje gospodinjstva so polja, 

ki jih mobing lahko prizadene. Najverjetneje bodo prihodnje raziskave o vplivu 

mobinga na zakonsko zvezo pokazale povečanje zakonskih napetosti in morda tudi 

razvez. Mobing zahteva visoko ceno, ki jo plačajo žrtve in družine. Za uspešno 

posredovanje in interveniranje, morajo biti vključeni žrtev, družina in organizacija 

(prav tam). 

 

2. Posledice mobinga za storilca 

V eni od študiji so ugotovili, da so nasilneži samoporočali o svoji visoki agresivnosti in 

nizkem samospoštovanju, pri čemer slednje še zlasti velja za skupino storilcev 

kaznivih dejanj, ki so tudi sami sebe videli kot tarče nadlegovanja na delovnem mestu 

(Matthiesen in Einarsen, 2004). Za te storilce, označene kot provokativna skupina, je 

bilo tudi ugotovljeno, da imajo nizke socialne kompetence in visoko socialno 

anksioznost (Zapf in Einarsen, 2003a,b).  
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Storilec se v večini primerov ne zaveda posledic dejanj, ki jih izvršuje, če pa se jih, je 

tovrstno dejanje po mojem mnenju za njih izjemno obremenjujoče. Občutek krivde in 

obžalovanje pomembno vplivata na njihovo produktivnost, predvsem pa na njihovo 

delovno okolje. Lahko bi rekla, da so posledice podobne, kot pri žrtvah njihovih 

dejanj. Verjetno se nekatere reakcije kažejo tudi v zlorabi alkohola in prepovedanih 

drog. Obe strani tako žrtev kot storilec lahko občutita podobne posledice, saj sta oba 

nekako slej ko prej izločena iz sfere dela. Oba pridobita oznako žrtev/storilec, ki ju 

spremlja skozi procese in menjavo delovnega okolja. Tako lahko zapadeta v 

depresivna stanja, občutke nemoči, občutke nesposobnosti in negotovosti. Ker pri 

mobingu nastopa oseba ali več oseb, lahko rečem, da gre za prepletanje karakternih 

in osebnostnih značilnosti žrtve in storilca/storilcev in zato vsak prispeva nekaj v tem 

interakcijskem odnosu iz katerega se je razvil mobing.  

 

3. Posledice za celotno družbo 

Bezenšek in Purgaj (2009) navajata, da lahko na ravni globalne družbe mobing 

sčasoma povzroči nezaposlenost ter psihične in fizične težave, ki slabo vplivajo na 

družbeni položaj posameznika. Posledično se kažejo tudi stroški zdravstvenega 

varstva in dolgoročne rehabilitacije za reintegracijo žrtev, stroški nezaposlenosti in 

ponovnega usposabljanja žrtev ter stroški nezmožnosti in invalidnosti pri žrtvah, 

katerih delovne sposobnosti so zaradi nasilja zmanjšane. Poleg tega pa gre lahko tudi 

za obratno situacijo, ko nezaposlenost povzroči mobing, npr. ko gre za tekmovanje za 

delovna mesta, napetosti, povečano konkurenco ali pa razpise za delovna mesta, kjer 

je kandidat že v naprej znan, pa so ti podani zgolj zaradi formalnosti. V takih primerih 

lahko veliko boljših kandidatov od tistega, ki so ga že v naprej izbrali, avtomatsko 

odpade in sploh ne dobi možnosti zaposlitve za določen čas, kaj šele za nedoločen čas. 

Taka praksa pa je malo da ne postala že bolj pravilo kot izjema. 

 

Cvetko (2006) pa navaja še, da mobing vpliva na delovno vzdušje v gospodarski 

družbi, zaradi česar se bistveno zmanjšata uspešnost in storilnost. Poleg slabega 

vzdušja pa pomeni za ostale zaposlene na delovnem mestu tudi slabši zaslužek, kar je 

tudi prvi znak zmanjševanja socialne varnosti vseh zaposlenih. Drug pojav pa je 

zatekanje v bolniško odsotnost in iskanje pravic iz invalidskega zavarovanja, kar 
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pomeni dodatne stroške gospodarske družbe, stroške prizadetega sklada in 

zmanjšana sredstva za preživljanje prizadetega delavca. Ne nazadnje je reševanje 

socialnih stisk preko skladov zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega zavarovanja 

ali skladov za primer brezposelnosti brez res utemeljenega vzroka za družbo tudi 

najdražja oblika reševanja težav posameznika. 

 

K temu lahko dodam tudi dejstvo, da je krizno obdobje, negotovost zaposlitve, 

skromni zaslužki in neučinkovita zaščita s strani sindikatov ter splošno prisoten 

pesimizem idealno gojišče za mobing, ki je v tako zrahljani družbi pogosta oblika 

dodatnega pritiska na zaposlene, ki naj bi delali maksimalno za minimalne prejemke. 

Ker je kapital vezan na dobiček, zaposleni pa niso več subjekt pač pa objekt tega 

dobička, še več – zaposlene se obravnava kot strošek, je končna posledica v vsakem 

primeru negativna pa naj se odrazi kot posamični ali skupinski upor v najrazličnejših 

oblikah: bela stavka, proizvajanje »škarta«, sabotaža proizvodnje, povzročanje 

nepotrebnih stroškov in drugo. Pri tem najkrajši konec v sedanjem času vleče mlada 

generacija, ki ne more dobiti zaposlitve, večinoma pa je ta za določen čas, znotraj 

česar se kaže prihodnost tako neprijazna, da marsikdo svojo stisko rešuje tudi tako, 

da je pripravljen potrpeti več kot je sicer še sprejemljivo in tako mobing v funkciji 

dobička postaja celo orodje, ki se ga mnogi poslužujejo tudi zaradi svojih osebnih 

lastnosti npr. dokazovati svojo superiornost, moč in oblast nad zaposlenimi.  

 

Tehnološki napredek na eni strani rojeva dobrine in omogoča lagodnejše življenje, na 

drugi pa postavlja temelje za »rizično družbo«, družbo tveganja, ki »je družba 

katastrofe.« (Beck, 1992 v Zrim-Martinjak, 2006:173). Stalni spremljevalec 

modernizacije je »občutek negotovosti in strah pred prihodnostjo« (prav tam). Strah 

za posameznikov obstoj lahko povzroča identitetno zmedo in negotovost, kar lahko 

povzroči mahinacije na delovnem mestu.  

 

 

 

 

 

 



34 

 

2.6 Profil storilca in žrtve 

 

2.6.1 Profil storilca in njegove osebnostne poteze 

 
Arnšek (2010:7-8) navaja, da »so raziskave pokazale, da je vršilcem trpinčenja na 

delovnem mestu skupno to, da želijo biti za vsako ceno na najvišjih položajih 

družbene lestvice glede moči odločanja in slave oziroma v središču pozornosti. 

Nadalje jim je skupno tudi to, da za svojimi dejanji skrivajo lastno nesposobnost, 

neustreznost za zasedanje delovnega mesta ali funkcije, neznanje, predsodke, zavist, 

ljubosumnost, slabo samopodobo, nizko samovrednotenje in nizko samozavest. /.../  

 

Vršilci nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu so na osnovi zgodnjih 

življenjskih izkušenj naučeni, da se lahko izognejo neprijetnim situacijam in 

neprijetnim posledicam lastnih dejanj z razdiralnim nasilnim vedenjem, z zanikanjem, 

z obtožbo nekoga drugega in z igranjem žrtve. Predsodki ter obrambna mehanizma 

zanikanja in projekcije so mehanizmi sproščanja razdiralne agresivnosti v druge ljudi, 

pri čemer druge ljudi žalijo, ponižujejo, obtožujejo, sramotijo in jim vzbudijo občutke 

krivde, zamajajo samopodobo, spodkopljejo samozavest in njihov ugled v socialnem 

okolju ter na ta način ustvarijo še ugodnejše pogoje za stopnjevanje nadlegovanja in 

trpinčenja.« 

 

Značajska poteza, ki je lahko vzrok za šikaniranje na delovnem mestu, je lahko tudi t.i. 

kompenziran kompleks manjvrednosti. To pomeni, da oseba svoj notranji občutek 

inferiornosti kompenzira (prekriva) z zunanjo sliko superiornosti skozi vedenjsko 

obliko, ki je lahko tudi šikaniranje (nesramnosti, poskusi žalitve, poniževanje oz. 

podcenjevanje, spolno nadlegovanje). Nekateri verjamejo, da s tem, ko drugemu 

'dokažejo' oz. 'pokažejo' njihovo manjvrednost, to potrdi njihovo večjo vrednost. 

Prepričanje izhaja iz zablode: če je drugi pomemben, potem to pomeni, da sem jaz 

nepomemben. Skozi šikaniranje gradijo svoj občutek pomembnosti. Motiv za 

šikaniranje je lahko tudi doživljanje sovraštva ali destruktivne zavisti do 

šikaniranega. Sovraštvo do druge osebe doživljamo takrat, ko verjamemo, da druga 

oseba zavestno in neupravičeno ogroža neko našo zelo pomembno vrednoto oz. če 
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verjamemo, da je zla. Zavist pa doživljamo takrat, ko ocenimo, da druga oseba 

nezasluženo razpolaga z neko, za katero verjamemo, da imamo sami enako ali večjo 

pravico. Konstruktivna zavist nas motivira k doseganju te vrednosti, medtem ko nas 

destruktivna zavist motivira k uničenju vrednosti, ki jo poseduje druga oseba. Tako 

kot sovraštvo je tudi destruktivna zavist na seznamu socialno nezaželenih emocij. 

 

Storilci so lahko hladni in apatični ljudje. Taki posamezniki nimajo vesti, imajo malo 

čustev in so nezmožni čustvovanja ali empatije do drugih ljudi. Narava takih ljudi je v 

osnovi sebična in plenilska (Boddy, 2010). Deutschmann (2005:50) jih opredeljuje 

kot: »tiste zaposlene na delovnem mestu , ki so pretkani in nadvse očarljivi, z 

veličastnim občutkom lastne vrednosti, patološki lažnivci, ki so dobri v poveljevanju 

in manipuliranju z drugimi, nimajo občutka krivde in so čustveno plitvi, preračunljivi, 

hladni, neusmiljeni, manjka jim empatije in so ljudje, ki ne prevzamejo odgovornosti 

za svoja dejanja.« Hladnokrvnost in manipulativnost sta lastnosti, ki sta najmanj 

opazni drugim in to jim omogoča pridobiti zaupanje drugih ljudi in začetek njihovega 

položaja, kjer bodo lahko pridobili največ koristi za svoje potrebe in škodovali drugim 

(Mahaffey in Marcus, 2006). Vrste organizacijskega vedenja, ki si jih taki zaposleni kot 

pravne osebe lahko privoščijo, bi lahko vključevale: strogo ravnanje z zaposlenimi, 

nenadne prekinitve pogodb o zaposlitvi, nezdrave in okolju škodljive proizvodne 

prakse, nevarni delovni pogoji ter razbijanje konvencij o človekovih pravicah in 

zakonov o zaposlitvi (Ketola, 2006 v Boddy, 2010).  

 

Nekaj študij je raziskovalo odnos med lastnostmi nadrejenih in poročanjem 

podrejenih o izpostavljenosti ustrahovanju, čeprav so raziskave pokazale dosledne 

trdne odnose med ustrahovanjem in dojemanjem stila vodenja podrejenih (Mathisen 

in Einarsen, 2010). Na primer, Hoel idr. (2010) so pokazali, da so bila poročanja 

podrejenih o ustrahovanju, povezana z avtoritarnim in nedoslednim stilom vodenja, 

glede na status zaposlenih kot žrtve ali kot opazovalci ustrahovanja.. V zvezi z atributi 

osebnosti, so Glasø idr. (2009) pokazali, da tisti, ki ustrahujejo druge pri delu, sebe 

opisujejo kot portret z visoko ravnjo medosebnih težav, medtem ko Mathisen in 

Einarsen (2010) pravita, da so nasilneži največkrat tako agresivni kot tudi močno 

depresivni. Na splošno velja, da so podrejeni pogosto v interakciji z njihovimi 
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najbližjimi nadrejenimi, kar pomeni, da ti lahko neposredno vplivajo na stil vodenja 

zaposlenih, dobro počutje in zdravje, kot tudi na njihovo produktivnost (Mathisen in 

Einarsen, 2010). Nadrejeni imajo pomembno vlogo pri tem, kako se podrejeni 

spopadajo s pritiski in težavami na delovnem mestu. Študije so pokazale, da se 

zaposlenim njihovi neposredni nadrejeni zdijo kot eden od njihovih največjih virov 

stresa na delovnem mestu. Zlorabljajoče vedenje vodij, ki je trajni prikaz sovražnega 

verbalnega in neverbalnega vedenja, brez fizičnega kontakta, je bilo povezano z 

nižjim delom in zadovoljstvom z življenjem, manj delovnimi obveznostmi in 

pravicami dojemanja, in višjo stopnjo konflikta med delom ter družino, psihološko 

stisko in vlogo konflikta v podrejenih. Poleg tega je bilo neprimerno obnašanje vodij 

povezano z vedenjem in odklonskostjo zaposlenih (Mitchell in Ambrose, 2007). 

Raziskovalci so ugotovili, da sta sovražnost in negativen vpliv vodij, povezani z nizko 

stopnjo blaginje in obvezami med podrejenimi z nizko stopnjo zaznane zaposlitve. 

Opravljeni sta bili dve študiji primera o osebnostnih motnjah tako imenovanih 

voditeljev, ki so jih diagnosticirali bodisi z narcistično ali asocialno osebnostno 

motnjo. Čeprav so te študije zagotovile pomembno znanje o tem, kako lahko zlorabe 

vodij neposredno vplivajo na dobro počutje in uspešnost podrejenih, je malo znanega 

o tem, kako lahko voditelji bolj posredno vplivajo na ustrahovanja in nadlegovanja v 

organizacijah (Mathisen in Einarsen, 2010). Vpliv nadrejenih na ustrahovanje na 

delovnem mestu je lahko prav tako zasnovan kot čustveni proces, s katerim lahko 

nadrejeni prenesejo svoje občutke in razpoloženja na podrejene, da bi s tem vplivali 

na njih. Poleg tega so lahko nadrejeni razumljeni tudi kot vzorniki, kar pomeni, da 

bodo podrejeni pogosto posnemali njihovo vedenje ali pa se po njih vsaj zgledovali. 

Socialno kognitivne teorije in s tem povezane empirične raziskave kažejo, da je 

opazovanje vzornikov ena od oblik pojmovanja, kako se izvajajo novi vzorci 

obnašanja, in kasneje večkrat služi kot vodilo za vedenje. Na ta način lahko pomembni 

atributi nadrejenih vplivajo na organizacijsko ustrahovanje, bodisi neposredno bodisi 

posredno.  

 

Nesimpatičnost nadrejenega pomeni pomanjkanje sočutja za stiske drugih ljudi in 

preobremenjenost z lastnimi cilji in interesi. Nadrejeni z majhno simpatičnostjo se 

lahko posebej osredotočajo na opravila in so pripravljeni prevzeti visok riziko 
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posameznikove cene za doseganje ciljev organizacije. V večjem obsegu, lahko taki 

nadrejeni omogočajo ustrahovanje in negativna dejanja, ali pa celo povzročajo 

ustrahovanje, da bi bilo delo opravljeno. Ti nadrejeni lahko ustvarjajo tudi sovražna 

delovna okolja, če so socialno oddaljeni, neprijetni ali zastrašujoči (Mathisen in 

Einarsen, 2010).  

 

Nevrotičnost vključuje anksioznost, ranljivost, nesamozavestnost in jezo ter 

sovražnost. Nevrotični posamezniki ponavadi izkušajo intenzivno jezo in 

antagonistično sovražnost, za katere so značilni cinizem, trdosrčnost in 

nesodelovalnost. Nevrotiki so tudi nenehno pozorni, psihološko in fiziološko 

vzburjeni in se nagibajo k projektu njihove skrbi za delovno okolje. Na ta način lahko 

nevrotične nadrejene skrbi, ali podrejeni delajo kot se od njih pričakuje. To nelagodje 

lahko privede do njihove uporabe strogega nadzora in s časoma postane sovražno, ko 

se naloge ne izvajajo v njihovo zadovoljstvo. Na primer, ko nadrejeni kažejo negativen 

vpliv, njegovi podrejeni pogosto sklepajo, da gre za manipulativne namere (Mathisen 

in Einarsen, 2010).  

 

Vestna oseba je ubogljiva, samodisciplinirana, urejena in željna dosežkov. V veliki 

meri bo ta oseba čutila odgovornost za svoje podrejene. Po drugi strani pa lahko 

nadrejeni, ki so nevestni, kažejo nizko raven razmišljanja in zlahka spregledajo, ali 

celo ne upoštevajo negativnega vedenja v organizaciji. Taki nadrejeni morda ne bodo 

prevzeli odgovornost pri reševanju konfliktov in ustavili neprimerno obnašanje in 

zaradi svoje nedejavnosti omogočali, da se ustrahovanje razvije med podrejenimi 

(Mathisen in Einarsen, 2010). Lahko domnevam, da s tem, ko so nezanesljivi in 

neprevidni, njihova nesamozavest izzove razočaranje svojih podrejenih, ki lahko 

sčasoma pripelje do negativnega delovnega okolja, značilnega nadlegovanja in celo 

nasilja ter ustrahovanja. Čeprav namere niso vključene v definicijo nadlegovanja na 

delovnem mestu, pa mislim, da še vedno igrajo pomembno vlogo pri dojemanju 

vedenja nadrejenega. 

 

Introvertirani nadrejeni so povezani z ustrahovanjem na delovnem mestu, ker so tihi, 

premišljeni in rezervirani, in nočejo ali ne morejo učinkovito komunicirati s 
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podrejenimi. Nedavna študija je pokazala, da pasivno in posredno negativno vedenje 

nadrejenega v obliki laissez-faire stila vodenja, negativno vpliva na podrejene. 

Introvertirani nadrejeni ne želijo posredovati, ko pride do nesoglasja med 

podrejenimi. Taki nadrejeni ne morejo jasno komunicirati o ciljih in dolžnostih, pri 

čemer pustijo podrejenega v negotovem položaju, ki lahko pripelje do frustracij in 

sovražnega delovnega okolja. Ugotovili so, da je ekstrovertnost najpomembnejša 

lastnost za učinkovito vodenje, kar kaže, da so introvertirani nadrejeni verjetno manj 

učinkoviti (Mathisen, Einarsen idr., 2010). 

 

2.6.2 Profil žrtve 

 
 
Glasø (Brodsky, 1976 v Glasø idr., 2007) je opisal žrtve ustrahovanja na delovnem 

mestu kot vestne, dobro misleče in nezahtevne pri prilagajanju na težavne razmere. 

Veliko žrtev v norveški raziskavi je poročalo, da je pomanjkanje obvladovanja 

sredstev in lastne učinkovitosti, kot je nizko samospoštovanje, sramežljivost in 

pomanjkanje znanja ter obvladovanje konfliktov, prispevalo k njihovemu problemu. 

Raziskave v nordijskih državah so tudi pokazale povezanost ustrahovanja na 

delovnem mestu z dejavniki, kot so nevroticizem, dejavnik izpostavljenosti 

ustrahovanju in da so te žrtve aktivnejše v konfliktnih situacijah, kot druge. Tudi Zapf 

(1999 v Glasø, 2007) poroča, da so žrtve ustrahovanja kazale simptome anksioznosti 

in depresije že pred nastopom ustrahovanja. Coyne idr. (2000) je ugotovil, da so bile 

žrtve mobinga manj ekstravertirane in neodvisne, prav tako pa bolj nestabilne in 

vestne kot vzorec brez žrtev, z utemeljitvijo, da te ugotovitve kažejo, da so osebnostne 

lastnosti pokazatelji ustrahovanja v organizaciji in s tem kažejo na nekaj dejavnikov 

tveganja za izpostavljenost ustrahovanju.  

 

Če povzamem obstoječe, vendar redke raziskave, ugotovim, da so tarče nasilja na 

delovnem mestu nagnjene k podredljivosti, tesnobne in nevrotične, s pomanjkanjem 

socialnih kompetenc in samozavesti, in za katere so značilni vedenjski vzorci, 

povezani s presežki in vestnostjo (Zapf in Einarsen, 2003b).  
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Pontzer (2010:260) preko nekaterih avtorjev navaja, da je  »biti žrtev nadlegovanja 

povezano z različnimi psihosocialnimi disfunkcijami. Primeri vključujejo nizko 

samospoštovanje, depresijo, osamljenost in socialna neskladja. Nagnjenost k 

samomoru, stres, tesnobo, depresijo in boleznimi, in težave z ženskami v odrasli dobi 

za moške žrtve.« Poleg vsega, kar omenja avtor bi izpostavila še relacijski družinski 

model, ki predpostavlja motnje v primarnih odnosih s starši kot tiste, ki resno 

učinkujejo na kasnejše odnose v in izven družine, vendar ne v smislu nerazvitih 

potreb določenega obdobja, ampak kot tiste, ki oblikujejo proces nastajanja 

afektivnega psihičnega konstrukta, na osnovi katerega potem otrok dojema 

medosebni svet. Ravno na podlagi tega nezavednega konstrukta otrok kasneje v 

življenju vedno znova poustvarja stare modele oz. vzdušje odnosa, ki pomembno 

vpliva na afektivni regulacijski sistem (Duraković, 2011). Kar bi v našem jeziku 

pomenilo, da izoblikovane odnose v družini prenašamo v delovno okolje. Posameznik, 

ki v družinskem okolju ponotranji samopodobo nevrednega, krivega itn. bo tudi v 

odnosih izven družine težil k odnosom, v katerih se bo spoznal kot tak. Tukaj obstaja 

nevarnost, da take osebe postanejo žrtev mobinga, saj so zaradi nizke samopodobe, 

neodločnosti in labilnosti pogosteje izpostavljene in za napadalce najenostavnejše 

žrtve. 

 

2.7 Vrste ukrepov in prevencij 

 

"Nikomur ne dopusti gledati v tvojo mošnjo in tvojo dušo." 

                                                              (Giovanni Boccaccio) 

 

Robnik in Milanovič (2008:39) navajata, »da je pri tako kompleksnem pojavu kot je 

trpinčenje, nemogoče ponuditi enovit, preprost in za vse učinkovit recept uspešnega 

soočanja s trpinčenjem. /.../ Ko gre za trpinčenje, se namreč soočamo s še enim 

problemom: prepoznavanje, da je to, kar se nam dogaja, trpinčenje.« Konflikti na 

delovnem mestu lahko postanejo že tako samoumevni in vsakdanji v delovni praksi 

neke organizacije, da jih sčasoma (skorajda) ne opazimo več. Poleg tega pa kot sem že 
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zapisala, je trpinčenje proces, ki se odvija v daljšem časovnem obdobju. Osebe, ki 

izvajajo trpinčenje, pa delujejo prikrito, manipulativno.  

 

Oblike pomoči, kot sta jih zapisali Robnik in Milanovič (prav tam) so: 

1. Zaupati se sodelavcem: tiho odobravanje sodelavcev storilca velikokrat 

samo še dodatno vzpodbudi, da nadaljuje s svojimi dejanji. Zato je potrebno 

premisliti, ali je v kolektivu sploh še kdo, ki ni (ne)posredno vpleten v 

izvajanje trpinčenja. Morda bomo takšno osebo našli v sosednjem oddelku. 

Vsekakor pa bomo potrebovali pomoč in oporo tako v primeru, ko bomo 

sprožili katerega od formalnih postopkov, kot v primeru, ko se bomo 

odločili zamenjati delovno mesto.  

2. Zaupati nekomu iz sorodstva/prijateljskega kroga: posledice trpinčenja 

bodo pozorne družinske članice/člani oziroma prijateljice/prijatelji 

verjetno opazili kaj kmalu (žrtev postaja vse tišja ali pa veliko manj govori, 

žrtev je prekomerno negativistična, ima izbruhe joka, postaja pozabljiva, je 

izčrpana, zavrača pomoč, se skuša skrivati in izolirati, pojavijo se 

spremembe v videzu, oblačenju in higienskih navadah, postaja nagnjena k 

poškodbam in nesrečam itd.). Najbolje je, da svojim bližnjim zaupamo, kaj 

se nam dogaja. V začetnih fazah bo pomagalo že, če nas bo nekdo poslušal, v 

naslednjih fazah trpinčenja pa je pomoč prijateljskega in družinskega kroga 

bistvena za preživetje.  

3. Obvestiti nadrejeno osebo: to je seveda možno, kadar nadrejena oseba ni 

tista, ki je izvajalka trpinčenja. Obenem pa je potrebno premisliti, ali je ta 

oseba dovolj zainteresirana in usposobljena za to, da bo k problemu 

pristopila resno. Če ima organizacija sprejete ukrepe proti trpinčenju na 

delovnem mestu, potem je v njih najverjetneje opredeljeno, katera je tista 

oseba, na katero se moramo obrniti. 

4. Obvestiti kadrovsko službo: v primeru, da ima organizacija sprejete ukrepe 

proti trpinčenju na delovnem mestu, bodo v kadrovski službi najverjetneje 

na razpolago ustrezne informacije o zakonodaji, postopkih pritožbe, načinih 

reševanja problema itd. Odvisno od organizacije pa bodo sčasoma nekatere 
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kadrovske službe imele usposobljene osebe za nudenje pomoči, na tem 

mestu vidim tudi profil nas socialnih pedagogov. 

5. Obvestiti delodajalca: zakon o delovnih razmerjih v 7. alineji 112. člena 

določa, da lahko delavka ali delavec v osmih dneh po tem, ko predhodno 

pisno opomni delodajalca na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno 

obvesti inšpektorat za delo, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če 

delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali 

trpinčenjem na delovnem mestu. Delavka oziroma delavec je v primeru 

takšne odpovedi upravičen do odpravnine, določene za primer redne 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do odškodnine 

najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.  

6. Zapisovati si dejstva in zbirati dokaze: vodenje dnevnika z naslednjimi 

podrobnimi podatki o posamičnih dogodkih: kaj so storilci rekli oziroma 

storili, kje in kdaj se je zgodilo, kdo je bil neposredno vpleten, je kdo kaj 

videl ali slišal, smo o dogodku komu povedali, koliko časa traja... Vse bo 

lahko prišlo prav, če bomo sprožili katerega od postopkov znotraj ali izven 

organizacije, zlasti pa v postopku tožbe za odškodnino, ker na sodišču 

veljajo le dokazi (kot na primer: zaznamki o dogodkih, izjave prič, listinski 

dokazi – pisma, e-pošta…). 

7. Sprožiti formalni postopek znotraj organizacije: če ima organizacija, v kateri 

smo zaposleni, sprejete ukrepe proti trpinčenju na delovnem mestu, potem 

preverimo, kakšen je postopek pritožbe (kdo lahko poda prijavo, komu, v 

kakšnem roku, v kakšni obliki, kaj mora prijava vsebovati, kdo jo bo 

obravnaval, kaj lahko pričakujemo od osebe/komisije, ki bo obravnavala 

pritožbo itd.). Če pa organizacija nima sprejetih ukrepov o preprečevanju 

trpinčenja na delovnem mestu, lahko delavka ali delavec na osnovi 204. 

člena Zakona o delovnih razmerjih sproži formalni postopek in uveljavlja 

varstvo svojih pravic. 

8. Inšpektorat za delo: za nadzor nad izvajanjem Zakona o delovnih razmerjih 

je zadolžen Inšpektorat RS za delo. Ker Zakon o delovnih razmerjih 

prepoveduje trpinčenje na delovnem mestu in zavezuje delodajalce, da 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito delavk in delavcev, lahko o kršitvi 
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obvestite Inšpektorat RS za delo. Inšpektorat ima 12 območnih enot 

(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Trbovlje, Postojna, Koper, Velenje, Nova 

Gorica, Brežice, Novo mesto, Murska Sobota). 

9. Osebna zdravnica / zdravnik: zelo verjetno je, da bo žrtev zaradi nevzdržnih 

razmer in psihosomatskih posledic poiskala zdravniško pomoč. Pomembno 

je, da se vse posledice skrbno beležijo v zdravstveni kartoteki – morda bodo 

kdaj služile kot dokaz, če bo žrtev sprožila katerega od formalnih 

postopkov. 

10. Nevladne organizacije: v Sloveniji deluje društvo Pogum, ki povezuje žrtve 

trpinčenja na delovnem mestu in se zavzema za negovanje dostojanstva pri 

delu, razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in preprečevanje 

negativnih praks v delovnem okolju, ter nudi ustrezno svetovalno in drugo 

pomoč žrtvam. Poleg tega pa obstajajo še številne nevladne organizacije, ki 

nudijo pravno pomoč (npr. pomoč pri pisanju pritožbe itd.), psihosocialno 

pomoč in druga strokovna svetovanja za posameznika v stiski. 

 
Saam (2010) pravi, da dve skupini raziskovalcev zagovarjata splošno teorijo 

pristopov do intervencij konflikta, da bi opisali in razložili ustreznost in učinkovitost 

intervencijskih strategij zoper ustrahovanje. Ustrahovanje je zasnovano kot posebna 

oblika stopnjujočega se konflikta. Pogled na nasilje z vidika konfliktov se opira na 

modelih stopnjevanja konflikta, ki opredeljuje diskretne, vendar povezane faze v 

procesu eskalacije. Ti modeli so podlaga za nepredvidene intervencijske pristope, ki 

predpostavljajo, da so različne intervencijske strategije primerne in učinkovite v 

različnih fazah stopnjevanja konflikta.  

 

Zapf in Groß (2000) predlagata, da se ustrahovanje opredeli kot spor na meji med 

fazama od katere je v eni razmerje med strankami zelo nestabilno in prevladujejo 

grožnje, in drugi, v kateri je uničenje drugih posameznikov na prvem mestu. V tej fazi 

Glasl priporoča mediacije kot intervencijsko strategijo (Hoel idr., 2000). Vendar pa 

lahko rečem, da ima številne pomanjkljivosti. V nasprotju z osnovno predpostavko 

mediacije, vpleteni v nasilje na delovnem mestu niso enako sposobni za pogajanja 

med seboj. Mediacija ne obravnava ali kaznuje preteklega ravnanja, ker je 
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osredotočena na sedanjost in prihodnost odnosov. Zato je tudi skrb za pravičnost in 

priznavanje škode žrtvi, prezrta.  

 

Nekateri tuji raziskovalci (npr. Ferris, 2009; Roth, 2007; Rothe, 2007) pa dajejo 

prednost nekoliko drugačnim intervencijam. Nagibajo se bolj k učinkovitim praksam 

znotraj organizacije kot pa reševanju problema mobinga preko različnih institucij.  

Ferris (2009:12) je osnoval intervencije predvsem na preventivi, ozaveščanju in 

učinkovitemu reševanju problema na kraju samem: 

1. Osnovne intervencije: Povečanje organizacijske sposobnosti za odkrivanje in 

interveniranje - Svetovanja psihologov so prinesla človeško usmerjenost na 

delovnem mestu, ki se razlikuje od upravljanja. Newman, Robinson-Kurpius, in 

Fuqua (2002 v Ferris, 2009) navajajo, da se menedžerji osredotočajo na 

donosnost proizvodnje, medtem ko se psihološki svetovalci osredotočajo na 

vlogo in delovanje človeških dejavnikov za izboljšanje kakovosti delovnega 

življenja. Poleg tega, imajo psihološki svetovalci enkratni nabor znanj, ki jih 

uporabljajo za posege. Te edinstvene sposobnosti in spretnosti vključujejo 

poglobljeno razumevanje osebnosti, testiranja in ocenjevanja, ter uporabo 

konceptov za izbiranje, coaching in upravljanje. Kot tak, psihološki svetovalec 

ponuja več kot le dobre tehnike vodenja. Take intervencije se lahko 

osredotočijo na posamezne voditelje, skupine, poslovne enote in organizacije 

kot celote. Verjetno je, da bo organizacijski predstavnik zaprosil za svetovanje 

predvsem o pojmu ustrahovanja in trpinčenja ali pa preglede ukrepov in 

strategij, ki pomagajo organizacijam, da se ukvarjajo z ustrahovanjem in 

trpinčenjem.. 

2. Ozaveščanje o problemu - Ustrahovanje in mobing sta pogostejša v 

organizacijah. Vendar pa nekatere organizacije ne razumejo tveganja za takšno 

vedenje. Psihološko svetovanje je lahko zelo koristno za organizacijo, saj 

opozori na problem. Strokovnjak lahko vpraša, ali se zaposleni v organizaciji 

zavedajo koncepta nadlegovanja na delovnem mestu in mobinga, in ali je to 

vprašanje, ki bi ga radi bolj poglobljeno razumeli. Lahko tudi definira in opiše 

ustrahovanje in mobing in vpraša ali je podjetje že obravnavalo kakšne 

morebitne pritožbe. Strokovnjak lahko preveri, ali organizacija opravlja ankete 
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o zadovoljstvu zaposlenih, ankete o stresu ali razgovore. Organizaciji lahko 

ponudi različne delavnice in seminarje na to tematiko. 

3. Razvoj preprečevalne politike - V organizacijah, kjer politika o posledicah 

škodljivega vedenja manjka, je ustrahovanje bolj razširjeno. Psihološki 

svetovalci bi morali spodbujati vse organizacije, da razvijejo politiko in 

usposobiti svoje osebje za prepoznavanje in upravljanje z ustrahovanjem in 

trpinčenjem. Prav tako bi morali spodbujati organizacijo, da zagotovi 

usposabljanje zaposlenih o tem. Razvoj preprečevalne politike lahko 

zagotovijo obliki pol-dnevnih delavnic. To zagotavlja sodelovanje v procesu 

razvijanja v organizaciji. Delavnica je interaktivna in sodelujoči razvijajo 

opredeljevanje ustrahovanja in trpinčenja, seznam nesprejemljivega vedenja, 

razvijajo vire za pomoč posameznikom in zarisujejo posledice v skladu z 

drugimi organizacijskimi politikami. Kljub temu, da organizacija vzpostavi 

politiko do zaposlenih, monitorjev, in se uveljavlja, je malo verjetno, da bi 

sama kot taka imela velik učinek. 

4. Usposabljanje – Najprej se usposablja starejše voditelje, nato pa zaposlene. 

Uporabimo delavnico, ki se začne z razpravo o poslovnih, moralnih in pravnih 

zadevah, za obravnavo nasilja in mobinga. Po tem opredelimo pojme in 

razpravljamo o razlikah med ustrahovanjem in trpinčenjem, človekovih 

pravicah in zavarovanjem pred nadlegovanjem in nasiljem. Na delavnici 

opredelimo tudi osebna vedenja, ki jih zaposleni lahko doživljajo kot negativna 

ali škodljiva ter spreminjanje le teh. 

5. Rešitve - Mnogi menijo, da je mediacija ustrezna intervencija za ustrahovanje 

in trpinčenje. Dejansko pa zakonodaja Quebeca, predpisuje to kot obvezen del 

reševanja procesa. Kljub temu pa mediacija v nekaterih primerih niti ne uspe 

ali pa dodatno škoduje domnevni žrtvi, kot sem zapisala že malo prej.  

 
Nemška raziskovalca Roth (2007) in Rothe (2007) pa sta intervencije usmerila 

predvsem v odnose, način komuniciranja, intervencij tukaj in zdaj, izobraževanju idr. 

ter tako odprla še eno vejo možnosti odpravljanja posledic mobinga. Rothe pravi, da 

je dolgoročno nujno potrebno spremeniti odnose med kritičnimi posamezniki oz. 

povzročitelji, poleg tega pa je nujen tudi razvoj ustrezne komunikacije, kulture, 

spremembe v sporočanju idr. Zagovarja stališče, da mora vodstvo javno, nedvoumno 
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in jasno izraziti stališče proti ustrahovanju ter da organizacija ne bo dopuščala nasilja 

v nobenem primeru. Vodstvo je po njenem mnenju treba usposobiti tako v 

razumevanju psiholoških procesov, kot v obravnavi takšnih razmer.  

 

Spremembe v odnosih se hitro pokažejo v večjih skupinah. Interakcije med 

posamezniki prispevajo različnost v skupini, specifično dinamiko in kar je 

najizraziteje, sprememba vedenja osebe lahko vpliva na ostale v skupini, je zapisal 

nemški raziskovalec Roth (2007). Ustrahovanje je lahko eno izmed vedenj osebe in je 

zelo pogost postopek, ko vršilec dejanja želi izvesti eskalacijo določene osebe iz 

delovnega okolja. Pri teh osebah je pomembno, da rešujejo svoj problem »tukaj in 

zdaj« in svoje energije ne usmerjajo v predelavo starih problemov in ran, ampak so 

pozorne na trenutno situacijo. Samozavedanje, zdravljenje in nadzor zlasti pomagajo 

pri razjasnitvi in stabilizaciji. Zgraditi frustracijsko toleranco ima pri tem pomembno 

vlogo pa tudi odprtost za obravnavo kršitve in pojasnitve ali je bila kršitev namerna 

ali ne. 

 

Pri nerešenih sporih, ki ne vodijo v dejanja nasilja, je pomembno prepoznati za 

ustrahovanje ugodne strukture in sprejeti proti-ukrepe. Kazalniki teh struktur so 

lahko: visoka odsotnost z dela, kopičenje primerov na delovnem sodišču, kopičenje 

neuspehov in verbalno nasilje, hrupne trditve, kopičenje pritožb zaposlenih (Stadler, 

2006). Obstajajo številna priporočila za oblikovanje organizacijskih postopkov za 

preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu in učinkovitost posameznika. Stadler 

(2006:8) navaja naslednje »preventivne ukrepe: 

 vzpostavitev odprte komunikacijske kulture 

 vzpostavitev podporne strukture in omrežja (z nadrejenimi in sodelavci)  

 preglednost organizacije  

 jasne naloge in razmejitev 

 ustanovitev kroga kakovosti in zdravja  

 ukrepi za povečanje lastništva 

 timski razvoj v delovni skupini za izboljšanje sodelovanja 

 ozaveščenost osebja glede ustrahovalnih procesov, usposabljanje za vse 

zaposlene 
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 redni pogovori z nadzornikom in zaposlenim pri odkrivanju morebitnih 

sporov  

 posredovanje znanj za reševanje konfliktov med zaposlenimi (komunikacijski 

trening, anti-stres programi).« 

 

Kozlevčar (2009:425) pa predlaga naslednje »preventivne ukrepe, ki jih lahko 

organizacija sprejme: 

 izboljšanje organizacije dela (odprava nejasnih opisov položajev in nalog, 

izboljšanje delovnih postopkov, možnost odločanja zaposlenih, možnost 

izobraževanja, odprta komunikacija, razvijanje timske organizacijske kulture, 

odprava nejasnih ali nasprotujočih navodil, zagotovitev celovite informiranosti 

o ciljih, pravočasno reševanje kadrovskih problemov, izboljšanje delovne 

klime) 

 izboljšanje načina vodenja (odprava avtoritativnega načina vodenja, stalno 

komuniciranje organizacijskih ciljev z zaposlenimi, povečanje odgovornosti in 

pristojnosti vodstva pri reševanju konfliktov, pogovori nadrejenih z 

zaposlenimi) in 

 uvedba posebnih ukrepov za preprečevanje mobinga (usposobitev 

managementa za zgodnje prepoznavanje mobinga in ustrezno ukrepanje).«  

 

Organizacija mora za preprečevanje mobinga najprej sprejeti pogoj, da psihičnega 

nasilja ne bo dopuščala in se zavedati, da je to resen problem, ki se tiče posameznika, 

delodajalca in organizacije. Svoje zaposlene mora seznanjati o psihičnem nasilju in jih 

izobraziti o njegovih posledicah, nuditi možnost kontaktov, kamor se žrtve lahko 

obrnejo, seznaniti o postopku prijave in reševanja ter nudenju pomoči žrtvam 

(Kozlevčar, 2009). 

 

Po zakonu je delodajalec tisti, ki mora zagotavljati zdravje in varnost pri delu, zato bi 

moral nuditi pomoč in svetovanje v primerih psihičnega nasilja. Podjetje bi se moralo 

zavezati k preprečevanju in obvladovanju psihičnega nasilja, jasno opredeliti 

dolžnosti menedžerjev in predstavnikov sindikatov v zvezi z reševanjem 

problematike, zaposliti osebo, ki bi imela pristojnosti za ukrepanje v primeru nasilja, 
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opredeliti postopek prijave psihičnega nasilja in reševanja ter nudenja pomoči 

žrtvam. Nasilje na delovnem mestu bi morali zajeziti s seznanjanjem zaposlenih o 

psihičnem nasilju in njegovih posledicah, oblikovanjem jasnih zahtev in pričakovanj 

glede posameznih delovnih mest in seznanjanjem zaposlenih s temi zahtevami. 

Pomagalo bi tudi redno obveščanje zaposlenih o dogajanju v organizaciji in 

ustvarjanje kulture sodelovanja in zaupanja na delovnem mestu. 

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je prevencijo na tem področju 

razdelila na tri ravni. In sicer v primarno, sekundarno in terciarno prevencije. Na 

primarni ravni preprečevanja mobinga mora delodajalec sprejeti načine za 

obveščanje in usposabljanje vodstva ter ostalega osebja. To je po njihovem mnenju 

mogoče doseči z izdelavo smernic in etičnih kodeksov za spodbujanje etičnega 

ravnanja, zaupanje v lastno strokovnost, spodbujanje ozračja strokovnosti in svobode 

odnosov in preprečevanje neprimernega vedenja. Na primarni ravni je tako smiselno 

obveščati in izobraževati kader o nadlegovanju ter o njegovih posledicah; pripraviti 

smernice z informacijami o vrstah, obsegu problema in njegovih učinkih na zdravje in 

kakovost dela; pripraviti etični kodeks z jasnimi navedbami, da družba ne bo 

dopuščala neetična dejanja in diskriminacijo ter sklenitev pogodbe o pogojih dela ter 

primernih sankcijah, ko gre za kršitev delovne pogodbe. 

 

Sekundarna raven preprečevanja je bolj ali manj podobna intervencijam, saj se njene 

metode nanašajo na reševanje problema. Njene metode se nagibajo predvsem k 

iskanju zaupnika - bodisi sodelavca ali zunanje osebe, ki je pripravljen poslušati in se 

oddaljiti od situacije ter tako podati konstruktivno mnenje. Druga metoda pa je 

iskanje mediatorja – osebe, ki sooči obe strani, poskuša doseči konsenz med obema in 

spodbuja izražanje občutkov. Kakorkoli že, ti dve metodi, ki spadata bolj k 

intervencijam, sta lahko mišljeni tudi kot preventivni, če ju organizacija pridobi že od 

začetka delovanja, z namenom reševanja situacij. 

 
V terciarni ravni prevencij so mišljeni bolj ali manj strogi ukrepi zoper storilca: 

spodbujanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje ponovitve ustrahovanja na 

delovnem mestu, zagotavljanje varstva delavcev, ki sodelujejo pri samopomoči za 

obravnavanje nadlegovanja; hitro, pravično in učinkovito odzivanje delodajalcev; 
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zagotavljanje ustrezne olajšave tarčam hudih nadlegovanj na delovnem mestu, 

vključno z odškodnino, in kjer je možno, vrnitev na njihovo delovno mesto ter 

kaznovati delodajalce ter druge nasilneže, ki jim omogočajo, da zlorabljajo njihove 

sodelavce. 

 

2.7.1 Socialni pedagog kot »razbremenjevalec« 

 

Profil socialnih pedagogov lahko v veliki meri prispeva k uspešnemu preventivnemu 

in kurativnemu delovanju ter tako učinkoviti integraciji žrtve / storilca v ponovno 

delovno okolje. Socialni pedagogi lahko nastopamo v številnih vlogah kot so 

vzgojitelji, terapevti, svetovalci, animatorji, pogosto tudi razbremenjevalci, 

prepričevalci, pogajalci in pomirjevalci. Te vloge pa ne dopuščajo omejenosti 

(Martinjak, 2002). Prav zato, lahko zelo učinkovito nastopimo, ko gre za reševanje 

odnosov med obema stranema. Prav odnos je osnovni temelj delovanja socialnega 

pedagoga. Gre za »vzpostavitev osebnega in hkrati strokovnega polja z uporabnikom 

ter osebami, ki so z njim povezane« (Kobolt, 2006:87). V tem kontekstu lahko socialni 

pedagog s svojo osebno držo in strokovnim znanjem pomembno vpliva na odnos med 

žrtvijo / storilcem. Pomembno je, da vsi skupaj v ta odnos nekaj prinesejo oziroma 

dodajo, s tem pa ustvarijo prijetno in varno okolje v katerem je možno socialno 

pedagoško delo tu in zdaj. Strokovnjak deluje »ciljno z željo po razumevanju, podpori 

in doseganju sprememb uporabnikovega doživljanja, mišljenja in ravnanja. Osnovni 

pogoj za spremembo je, da uporabnik začuti dovolj varnosti, da izrazi svoj položaj« 

(Kobolt, 2006:92). Da pa strokovnjak omogoči razvoj takega odnosa, mora 

uporabnika sprejeti z vsemi njegovimi značilnostmi. »Na odnos tako s svojo 

osebnostjo in strokovno usposobljenostjo strokovnjak ključno vpliva. Osebnostni 

vidik vključuje njegovo zavestno in izvenzavestno čustveno dogajanje, motivacijo, 

sposobnost ustvarjanja medosebnih odnosov, značaj, stališča in prepričanja ter 

duhovno razsežnost. Ker je osebnostni vidik pri ustvarjanju profesionalnega odnosa 

tako pomemben, je potrebno, da strokovna usposobljenost poleg znanj in metod v 

ožjem pomenu besede, vključuje tudi pripravljenost - motiv in znanje, za reflektiranje 

svojega dela ter odprtost za socialno učenje, razvijanje občutljivosti za socialna 



49 

 

dogajanja« (etični kodeks, 2006:191). Socialni pedagog kot strokovnjak ne more 

reševati stisk uporabnikov, temveč skupaj z njimi išče možne rešitve v posamezni 

situaciji (Klemenčič, 2006). Prav tako ne more spremeniti življenjskega položaja 

uporabnika, lahko mu samo nudi podporo in ponuja različne možnosti za spremembe 

(prav tam). 

 

Socialni pedagog kot razbremenjevalec blaži posledice družbene depriviligiranosti. 

Mislim, da s tem terminom ne morem označiti samo posameznikov, ki so na robu 

družbe (brezdomcev, romov, priseljencev...), ampak tudi posameznike, ki so v odnosih 

z drugimi deležni depriviligeranega položaja. In to so prav gotovo žrtve psihičnega 

nasilja na delovnem mestu oz. mobinga. Naša Ustava v 34. členu določa, da »ima 

vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«; 35. člen govori o varstvu 

pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, saj je »zagotovljena nedotakljivost človekove 

telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.« Zakon o 

delovnih razmerjih (ZDR) v 6.a/4 členu določa, da je prepovedano trpinčenje na 

delovnem mestu. 45. člen ZDR določa, »da je delodajalec dolžan zagotavljati takšno 

delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu ali drugemu 

nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta 

namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in 

drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu.«  Res pa je, da je 

zaupanje v sodno vejo oblasti vedno manjše in s tem obremenjujoče za žrtev, saj ima 

občutek, da tudi s te strani ne bo zaščitena.  

 
Pomembna osnova socilane pedagogike je prav prepoznavanje neravnotežij v 

razmerjih družbene moči in opozarjanje nanje (Razpotnik, 2006). Socialni pedagog 

lahko v tem kontekstu družbenega neravnotežja in družbe tveganja omogoči varen 

odnos v katerem se bo gradilo zaupanje posameznika in zaupanje v terapevtski 

odnos. Sprejemanje posameznika in s tem gradnja njegove moči pa sta ključni v 

procesu okrevanja po izpostavljenosti mobingu. Poleg tega je potrebno upoštevati 

tako individualnost vsakega posameznika kot specifične značilnosti situacije. 

»Socialni pedagog je torej vselej znova pred izzivom, da s svojim  znanjem in človeško 

naklonjenostjo obravnava vsakega posameznika kot enkraten individuum in jemlje 

vsako situacijo kot tako, ki se še ni zgodila« (etični kodeks, 2006:192). 
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V idealnem kontekstu preventivnih metod delovanja socialnega pedagoga v 

kadrovskih službah vidim predvsem delo na komunikaciji, team-buildingu, odnosih 

na različnih hierarhičnih ravneh ter upeljevanje iger vlog, socialnih iger ter 

doživljajske pedagogike. »Doživljajska pedagogika je k delovanju usmerjena 

pedagogika, ki temelji na humanistični predstavi človeka« (Krajnčan, 2005b v Benčič, 

2010:14). Njene metode so ciljno usmerjene k dvigovanju občutka lastne vrednosti, 

razvijanju občutka pripadnosti, vadbi v samoodgovornosti idr.  (Benčič, 2010) Kar pa 

je najpomebneje, krepi sposobnost doživetja. To doživetje lahko socialni pedagog 

tako pri žrtvi kot pri storilcu spodbudi s pomočjo iger vlog. Tako omogoči direkten 

vpogled v dogajanje in komunikacijo ter uvid v problem. S pomočjo socialnih iger, ki 

bi jih vodil socialni pedagog, bi v marsikaterem hladnem in pozornosti željnem 

nadrejenem porušil predsodke in stališča, da so delavci le številke. S tem pa bi se 

pravzaprav začel »normalen« odnos med (častihlepnimi) nadrejenimi in (nemočnimi) 

podrejenimi.  

 

To so idealni predlogi, ki pa žal z realnostjo nimajo veliko skupnega, saj socialni 

pedagogi redko nastopajo v takšnih vlogah na svojih delovnih mestih.  Ker se v 

Sloveniji še ni razvila praksa zaposlovanja profilov pomoči v večjih organizacijah, ki 

so izven polja vzgoje in izobraževanja, obstaja možnost oziroma priložnost, da 

organizacije najamejo zunanjega sodelavca. Problem pa se pojavi, ker organizacije ne 

rešujejo težave v fazi odkrivanja, ampak šele takrat, ko se delavec pojavi z 

odvetnikom ali pa preprosto odide. Organizacije se s strokovnjaki posvetujejo šele 

takrat, ko so težave že izražene in ko to lahko začne pomeniti problem za delovni 

proces. Zato na tem mestu igrajo ključno vlogo zunanji sodelavci oziroma 

strokovnjaki na področju odnosov, komunikacije, skupinske dinamike itd. Socialni 

pedagogi imamo možnost priti v take organizacije kot zunanji sodelavci. 

 

Poklic socialnega pedagoga je vpet predvsem v vzgojno izobraževalne institucije, 

prevzgojne domove, institucije za prestajanje kazni zapora, svetovalne centre idr. Tu 

je narava dela pravzprav precej drugačna. Gre za timsko delo in konstruktivno 

reševanje konfliktov ter celosten pristop do posameznika ob upoštevanju tako 

osebnostnih, okoljskih in drugih možnih negativnih vplivov. Gre predvsem za držo, da 
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strokovnjaki težijo k uspešnemu rezultatu pri uporabniku in uspešni ponovni 

integraciji v okolje. Odnosi, ki pa jih imajo med sabo, ne smejo vplivati na delo z 

uporabniki. Zato so v delokrogu socialnih pedagogov pomembne evalvacije, refleksije 

in druge oblike samopomoči, s katerimi lahko blažijo konflikte tako med sodelavci kot 

nadrejenimi. Omenjeno velja zlasti za zaposlene v prevzgojnih domovih, vzgojnih 

zavodih, stanovanjskih skupinah, centrih za pomoč idr. institucijah, kjer gre za timsko 

delo različnih poklicev pomoči. Povsem drugačna slika pri delu socialnih pedagogov 

je v šolah. Tam je največkrat zaposlen samo en profil pomoči in kjer gre težko za 

timsko posvetovanje med poklici pomoči. Tu je socialni pedagog kot svetovalec vpet 

med učitelje, starše in vodstvo. Od njega največkrat pričakujejo čudežno metodo, ki 

bo učence spremenila v idealne otroke, s katerimi bodo učitelji nemoteno delali. Zato 

lahko hitro občutijo pritisk z vseh strani, najverjetneje pa prav z nadrejenimi, saj gre 

po njihovem za ugled šole in je treba moteče učence čim prej ustaviti. Socialni 

pedagog se tako lahko hitro znajde pod pritiski na kateremkoli delovnem mestu, saj 

od njega pričakujejo več kot je možno z uporabnikom storiti, zato postane nemočen. V 

tem primeru je možno, da se pogovori z vodstvom oziroma nadrejenim, s sodelavci 

ter s starši. Pomembno je, da vse seznani z realnimi možnostmi njegovega delovanja 

in realnimi rešitvami. Poleg tega lahko pomoč poišče  tudi v svoji stroki, predvsem od 

kolegov na ostalih področjih dela s katerimi lahko deli svoja spoznanja in misli in tako 

dobi podporo. V vlogi žrtve se socialni pedagog znajde, ko je v podrejenem položaju.  

 

Kot storilec pa se socialni pedagog lahko znajde v nadrejeni vlogi in sicer kot ravnatelj 

vrtca, direktor zavoda, predsednik društva itd... V tem primeru se zastavlja vprašanje: 

Kaj pa sedaj? Dejstvo je, da se tudi profil socialnega pedagoga lahko znajte v vlogi 

storilca in to ni nič nenavadnega. Vsak položaj na delovnem mestu od posameznika 

zahteva določene naloge. In če presodi, da temu ni kos, lahko svojo bojazen prenaša 

na sodelavce. Na tej točki je pomembno, da se zaveda svojih napak, saj noben človek 

ni nezmotljiv. Pomembno pa je, da za svoja dejanja zna prenašati odgovornost in 

priznati napako, če je bila ugotovljena. Sama si težko predstavljam socialnega 

pedagoga kot storilca, saj ima veliko znanja o odnosih in načinu komunikacije med 

posamezniki, pa vendar tudi ta možnost obstaja. 
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Kako in na kakšen način se poklici pomoči srečujejo z mobingom na svojih položajih, 

kdo je najpogosteje storilec, v povezavi s čim se mobing največkrat pojavlja, sem 

skušala raziskati v empiričnem delu moje raziskave. V nadaljevanju torej predstavim 

rezultate vseh petih hipotez. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

3. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Različne vrste zlorab so na delovnem mestu stari spremljevalci medosebnih in 

delovnih odnosov, sistematično raziskovanje pojava mobinga pa se je pričelo šele v 

80-ih letih prejšnjega stoletja (Lorenz, 1991 v Duraković, 2011). »Mobing je 

konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med 

podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je napadeni delavec v podrejenem položaju in 

izpostavljen sistematičnim in dalj časa trajajočim napadom ene ali več oseb z 

namenom izrinjenja iz delovne organizacije oziroma iz sistema« (Leymann, 

1996:169).  Gre za ponavljajoča dejanja v nekem obdobju, pojavlja pa se lahko na 

različnih hierarhičnih ravneh. Največkrat do mobinga pride zaradi stopnjujočega se 

konflikta ali pa kot primer, ko se žrtev slučajno znajde v položaju, v katerem storilec 

izživlja svojo agresijo, pri čemer pa žrtev ni vpletena v konflikt (Selič, 2009). 

Posledice mobinga se kažejo na več ravneh in sicer prizadenejo organizacijo, 

sodelavce, družino žrtve, storilca in celotno družbo. Problema se žrtev lahko loti na 

več načinov in sicer se obrne na primerne institucije ali pa skuša doseči konsenz v 

organizaciji. Vsekakor pa mora o problemu nujno spregovoriti. 

 

3.1 Namen in cilji 

 

Z diplomsko nalogo želim raziskati razširjenost mobinga med zaposlenimi socialnimi 

pedagogi in drugimi poklici pomoči kot so: pedagogi, psihologi, specialni pedagogi, 

socialni delavci in defektologi MVO (stari naziv). Cilji moje naloge pa so: 

 ozavestiti problem psihičnega nasilja na delovnem mestu in spodbuditi k 

razmišljanju in reflektiranju tega problema  

 predstaviti vzroke, pojavne oblike, posledice mobinga, preventivne in 

kurativne ukrepe 
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 z raziskavo ugotoviti ali se zaposleni v poklicih pomoči srečujejo z mobingom, 

kdo je po njihovem mnenju najpogostejša žrtev, kdo je po njihovem mnenju 

najpogostejši storilec, kakšni so vzroki za pojav mobinga, kakšne so posledice, 

s kakšnimi oblikami mobinga se najpogosteje srečujejo in kako je to povezano 

z drugimi okoliščinami 

 podati možne predloge kako ozaveščati o tem problemu 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

 

H1: Pojav mobinga med poklici pomoči je manj razširjen glede na pri nas že 

 opravljene raziskave mobinga med zdravstvenimi delavci. 

H2: Obstajajo statistično pomembne razlike med vrsto zaposlitve (za            

 določen/nedoločen čas) in pojavom mobinga. 

H3:  Obstajajo statistično pomembne razlike med starostnimi skupinami in pojavom 

 mobinga. 

H4:  Obstajajo statistično pomembne razlike glede na mesto zaposlitve (javni 

 sektor/zasebni sektor) ter pojavom mobinga. 

H5:  Med povzročitelji mobinga se po mnenju anketirancev pogosteje pojavljajo 

 uporabniki kot nadrejeni in pogosteje nadrejeni kot sodelavci. 

 

3.3 Opis vzorca 

 

Vzorec sestavlja 218 zaposlenih v različnih poklicih pomoči, starih od 24 do 60 let 

(tabela 3). Povprečna starost vprašanih je bila 37,79 let. Uporabila sem 

neslučajnostni, priložnostni vzorec, podatke pa sem zbirala po celi Sloveniji. 

 

 
Tabela 2: Struktura vzorca glede na starost 

 N Minimum Maksimum Aritmetična sredina 

Starost 218 24 60 37,79 



55 

 

Glede na spol je vzorec, kot je razvidno iz grafa 1, neuravnotežen, saj je vključenih 

91,3% (199) žensk in le 8,7% (19) moških. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 

 

 

Največ udeležencev v raziskavi, kot prikazuje graf 2, je bilo po izobrazbi socialnih 

pedagogov (33,9%), sledi psihologov (20,6%), nato socialnih delavcev (17,9%), 

pedagogov (15,1%), defektologov MVO (7,8%) in najmanj specialnih pedagogov 

(4,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na vrsto izobrazbe 
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Vprašani v raziskavi so se opredelili tudi glede na vrsto organizacije v kateri so 

zaposleni. Vzorec kaže (graf 3), da je največ vprašanih zaposlenih v javni ustanovi 

(91,3%), sledi nevladna organizacija (7,8%), najmanj vprašanih pa je zaposlenih v 

zasebni ustanovi (0,9%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3: Struktura vzorca glede na vrsto ustanove 

 
  

Glede na vrsto zaposlitve je kar 77% vprašanih zaposlenih za nedoločen čas, 23% 

vprašanih pa za določen čas. Podatki so prikazani v grafu 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Struktura vzorca glede na vrsto zaposlitve 
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3.4 Raziskovalni instrument 

 

Za preverjanje raziskovalnih hipotez sem uporabila pol standardizirani anketni 

vprašalnik (glej prilogo 1), ki sem ga na podlagi teoretičnih izhodišč in drugih, 

sorodnih raziskav, ki so bile v tujini ali pri nas že opravljene, sestavila sama.  

V prvem sklopu vprašalnika (vprašanja od 1 do 8) so me zanimale naslednje 

informacije: spol, starost, stan, vrsta izobrazbe, stopnja izobrazbe, vrsta ustanove 

zaposlenih, vrsta zaposlitve ter trajanje zaposlitve.  

 

Drugi sklop vprašalnika se nanaša na razširjenost mobinga (vprašanji 9 in 10 ter 

trditve vprašanja 11, 14 in 15) na trenutnem delovnem mestu vprašanih. Pri 

vprašanjih 9 in 10 so odgovarjali na dve standardizirani lestvici. V prvi so izbirali med 

možnostmi 1 – Sploh ne velja, 2 – Ne velja, 3 – Velja in 4 – Zelo velja, v drugi pa so 

izbirali med 1 – Nikoli, 2 – Redko, 3 – Pogosto in 4 – Zelo pogosto. 

 

Tretji sklop (vprašanje 12) se nanaša na najpogostejše žrtve v njihovem delovnem 

okolju. Vprašani so odgovarjali na štiristopenjski lestvici (možni odgovori: 1 – Nikoli, 

2 – Redko, 3 – Pogosto in 4 – Zelo pogosto). Imeli so možnost napisati tudi svoje 

mnenje. 

 

Četrti sklop (vprašanje 13) se nanaša na povzročitelja mobinga v njihovem delovnem 

okolju. Vprašani so zopet odgovarjali na štiristopenjski lestvici in sicer tako kot pri 

vprašanju 12. 

 

Peti sklop (vprašanje 16) je bilo namenjeno komentarjem in ni bilo obvezno. 

 

 

3.5 Potek zbiranja podatkov 

 

Za pridobitev ustreznega vpogleda v razširjenost mobinga med zaposlenimi 

socialnimi pedagogi in drugimi poklici pomoči kot so: pedagogi, psihologi, specialni 
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pedagogi, socialni delavci in defektologi MVO (stari naziv), sem sestavila spletni 

vprašalnik (www. kwiksurveys.com), ki sem ga nato preko elektronske pošte pošiljala 

ravnateljem/ravnateljicam, direktno zaposlenim v poklicih pomoči, predsednikom 

društev in drugih nevladnih organizacij, socialnim delavcem idr. po celi Sloveniji. 

Uporabila sem tudi mrežo socialnih pedagogov na Združenju za socialno pedagogiko. 

Vprašalnik so tako reševali v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, vzgojnih zavodih, 

stanovanjskih skupinah, nevladnih organizacijah, prevzgojnih domovih, zaporih, 

četrtnih centrih, varnih hišah, materinskih domovih in drugih ustanovah, kjer 

prevladujejo poklici pomoči. Sistem je sam zagotovil anonimnost z naključno 

dodeljenimi šiframi vsakemu reševalcu. Skupaj je bilo poslanih 748 vprašalnikov. Na 

vprašalnik se je odzvalo 256 reševalcev, od tega je bilo ustreznih 218 vprašalnikov. 

Sestavila sem strukturiran vprašalnik, ki je vseboval seznam zapisanih trditev. V 

vprašalniku sem uporabila dve standardizirani lestvici in sicer del lestvice LIPT 

(Leymann Inventory of Psychological Terrorization) in del lestvice WHS (World 

Harrasement Scale). Udeleženci v reševanju so na štiristopenjski lestvici LIPT 

odgovarjali s trditvami od 1 - sploh ne velja do 4 – zelo velja, na štiristopenjski lestvici 

WHS pa od 1 – nikoli do 4 – zelo pogosto.   

 

 

3.6 Postopek obdelave podatkov 

 

Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo, s katero sem opisale nekatere 

značilnosti vzorca ter inferenčno raziskovalno metodo, s pomočjo katere sem na 

podlagi ugotovitev o vzorcu sklepala na populacijo. Za vse to sem uporabila program 

SPSS (Statistical Package for Social Science, version 17).  

Preverila sem tudi zanesljivost vprašalnika z metodo notranje skladnosti instrumenta 

in sicer posebej za drugi, tretji in četrti sklop trditev (za prvi sklop ta test ni potreben, 

saj prvi sklop raziskuje le osnovne podatke reševalcev – spol, starost ipd.), Uporabila 

sem programsko funkcijo Reliability Analysis, ki pokaže vrednost Cronbachovega 

koeficienta α.  
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Ferligoj, Leskošek in Kogovšek (1995, v Cencič, 2009) razlagajo, da je zanesljivost 

instrumenta čim boljša, tem bliže je Cronbachov koeficient α vrednosti 1. Navajajo, da 

je zanesljivost: 

 zelo dobra ali vzorna, če je α ≥ 0.80,  

 zmerna, če je 0.60 ≤ α < 0.80, 

 slaba, če je α < 0.60 ali ni podatka o zanesljivosti. 

 

V nadaljevanju so v tabelah predstavljeni rezultati preverjanja zanesljivosti. 

 
Tabela 3: Preizkus zanesljivosti za drugi sklop (vprašanje 9): 

 

Cronbachov koeficient α Št. trditev 

0,961 32 

 

Ker vrednost Cronbachovega koeficienta α znaša 0,961, je zanesljivost tega dela 

instrumenta zelo dobra. 

 
Tabela 4: Preizkus zanesljivosti za drugi sklop (vprašanje 10): 

 

Cronbachov koeficient α Št. trditev 

0,909 17 

 

Ker je vrednost Cronbachovega koeficienta α 0,909, je zanesljivost tega dela 

instrumenta zelo dobra. 

 
Tabela 5: Preizkus zanesljivosti za tretji sklop (vprašanje 12): 

 

Cronbachov koeficient α Št. trditev 

0,905 10 

 

Tudi zanesljivost tega dela instrumenta je zelo dobra, saj znaša Cronbachov koeficient 

α 0,905. 
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Tabela 6: Preizkus zanesljivosti za četrti sklop (vprašanje 13): 

 

Cronbachov koeficient α Št. trditev 

0,684 4 

 

Zanesljivost tega dela instrumenta je zmerna, a je vseeno zadovoljiva za potrebe moje 

raziskave. Cronbachov koeficient α znaša 0,684.  

 

Ko sem se prepričala, da je moj vprašalnik dovolj zanesljiv, sem se lotila preverjanja 

raziskovalnih hipotez. Ustvarila sem nekaj novih spremenljivk ter dva faktorja in 

sicer: 

 starost (ustvarila sem kategorije in sicer 1 = 24 - 32 let, 2 = 33 – 41 let, 3 = 42 –

50 let in 4 = 51 – 60 let), 

 vrsta ustanove (ustvarila sem dve kategoriji in sicer javni in zasebni sektor) 

 faktorska anliza1: faktorji 1-5: združujejo trditve iz lestvice LIPT 

 faktorska anliza2: faktorji 1-3: združujejo trditve iz lestvice WHS. 

 

Za preverjanje prve hipoteze sem uporabila deskriptivno metodo in podatke iz 

preverjanja ostalih hipotez, za preverjanje druge, tretje in četrte hipoteze pa sem 

najprej naredila faktorsko analizo obeh lestvic, ki merita razširjenost mobinga ter 

jima dodelila faktorje. Rezultati obeh faktorskih analiz so predstavljeni v naslednjih 

poglavjih. Za nadlanje preverjanje teh treh hipotez sem uporabila analizo varianc 

ANOVA, za preverjanje pete hipoteze pa zopet deskriptivno metodo. 

 

3.6.1 Faktorska analiza Leymannove lestvice LIPT 

 

Prva analiza faktorjev Lejmannove lestvice je pokazala 6-faktorsko rešitev. Ker pa so 

imele nekatere trditve zelo nizke lastne vrednosti in je bilo s tem pojasnjene zelo 

malo celotne variance, sem trditve z najnižjimi vrednostmi izločila. Takih trditev je 

bilo 6 od 32. V drugem delu sem po odstranitvi 6 trditev dobila 5 faktorjev. Preden 

sem nadaljevala, sem preverila ustreznost faktorske analize za  to lestvico. Ustreznost 

te analize pravi Bastičeva (2006:44) »preizkušamo z Bartlettovim testom sferičnosti. 
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Z njim preizkušamo ničelno domnevo, da je osnovna korelacijska matrika enaka 

matriki enote, kar pomeni, da ne obstaja odvisnost med opazovanimi 

spremenljivkami. Poleg Bartlettovega testa sferičnosti se uporablja še Keiser-Meyer-

Olkinova statistika (KMO), ki temelji na primerjavi velikosti korelacijskih in 

parcialnih korelacijskih koeficientov. Uporaba faktorske analize je ustrezna pri veliki 

vrednosti te statistike, to je pri vrednosti, ki je večja od 0,5.« Vrednosti tega testa so 

predstavljene v tabeli 7. 

 

 Tabela 7: Preizkus smiselnosti faktorske analize 

KMO in Bartlettov Test 

Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec ustreznosti 0,922 

Bartlettov test sferičnosti Sig. 0,000 

 

 

Analiza odvisnosti med spremenljivkami je pokazala ustreznost uporabe faktorske 

analize, kar potrjujeta Bartlettov test sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec 

ustreznosti (KMO). Zato, kot navaja Bastičeva (2006: 47) »je vrednost kazalca KMO 

večja od 0,5 in s tveganjem manjšim od 0,05 smemo zavrniti ničelno domnevo, da je 

korelacijska matrika enaka matriki enote (Bartlettov test sferičnosti).« 

 

Z analizo faktorjev pravzaprav želim število spremenljivk zmanjšati na kategorije 

oziroma faktorje. Zato je pri tem zelo pomembno, na koliko faktorjev bom zmanjšala 

spremenljivke, saj jih bom kasneje upoštevala v analizah. »Če pri tej odločitvi 

uporabimo pravilo lastne vrednosti, bi se v obravnavanem primeru odločila za prvih 

pet faktorjev/komponent (tabela 8), ki imajo lastno vrednost večjo od 1 (Kaiserjev 

kriterij). Ti bi bili izbrani tudi po pravilu celotne pojasnjene variance, saj je z njimi 

pojasnjene 71,638 % celotne variance, kar je več od predpisanega minimalnega 

odstotka (več kot 60 %)« (Bastič, 2006:58). 
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Tabela 8: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca 

Celotna pojasnjena varianca 

  K
o

m
p

o
n

en
ta

 

Lastne vrednosti  
Lastne vrednosti in pojasnjena 

varianca po ekstrakciji 
Lastne vrednosti in pojasnjena 

varianca po rotaciji 

Vrednost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celotna 
varianca 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumulativni 
odstotek  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrednost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Celotna 
varianca 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumulativni 
odstotek % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrednost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celotna 
varianca 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumulativni 
odstotek % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 12,883 49,548 49,548 12,883 49,548 49,548 4,761 18,311 18,311 

2 2,049 7,881 57,429 2,049 7,881 57,429 4,112 15,815 34,126 

3 1,426 5,483 62,912 1,426 5,483 62,912 3,307 12,719 46,845 

4 1,243 4,783 67,695 1,243 4,783 67,695 3,298 12,683 59,529 

5 1,025 3,944 71,638 1,025 3,944 71,638 3,148 12,110 71,638 

6 0,959 3,688 75,326 
      

7 0,775 2,982 78,308 
      

8 0,668 2,569 80,877 
      

9 0,576 2,215 83,092 
      

10 0,499 1,920 85,011 
      

11 0,479 1,841 86,853 
      

12 0,450 1,732 88,585 
      

13 0,377 1,449 90,034 
      

14 0,317 1,221 91,254 
      

15 0,300 1,152 92,407 
      

16 0,277 1,065 93,471 
      

17 0,251 0,967 94,438 
      

18 0,238 0,914 95,352 
      

19 0,211 0,813 96,165 
      

20 0,197 0,758 96,923 
      

21 0,163 0,626 97,549 
      

22 0,162 0,623 98,172 
      

23 0,135 0,519 98,691 
      

24 0,128 0,492 99,183 
      

25 0,119 0,457 99,640 
      

26 0,094 0,360 100,000 
      

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent 

 

V zadnjem stolpcu so podane spremenjene lastne vrednosti in odstotek pojasnjene 

celotne variance po rotaciji. »Z rotacijo faktorjev poiščemo enostavnejšo strukturo. To 

storimo z varimax metodo. Zaradi rotacije faktorjev se spremenijo njihove lastne 

vrednosti in delež s posameznim faktorjem pojasnjene celotne variance, ne spremeni 

pa se delež pojasnjene celotne variance z obdržanimi faktorji« (Bastič, 2006:49).  

 

Faktorske uteži, dobljene z metodo varimax, so podane v tabeli 9. »Čim višja je 

vrednost faktorske uteži, tem več pripadajoča spremenljivka prispeva k pojasnitvi 

celotne variance« (Bastič, 2006:50). V mojem primeru imajo spremenljivke V1 – V8 

visoke faktorske uteži pri prvem faktorju. Teh osem spremenljivk torej pojasnjuje 
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vsebino prvega faktorja, ki po rotaciji pojasnjuje 18,311 % celotne variance (tabela 8). 

Prvi faktor sem poimenovala Vpliv na delovne naloge. Spremenljivke V9 – V14  imajo 

visoke faktorske uteži pri drugem faktorju. Poimenovala sem ga Neustrezna 

komunikacija. Ta faktor pojasni 15,815 % celotne variance (tabela 8). Tretji faktor 

pojasni 12,719 % celotne variance (tabela 8) in ima visoke faktorske uteži pri 

spremenljivkah V15 – V18. Poimenovala sem ga Degradacija osebe. Četrti faktor pa 

ima visoke vrednosti pri spremenljivkah V19 – V23 in pojasni 12,683 % celotne 

variance (tabela 8). Poimenovala sem ga Grožnje in napadi. Spremenljivke V24 – V26 

pa imajo visoke vrednosti pri zadnjem petem faktorju, ki pojasni 12,110 % celotne 

variance (tabela 8). Poimenovala sem ga Fizična ogroženost. 

 

Tabela 9: Faktorske uteži dobljene z varimax metodo 

 Komponentna matrica po rotacijia 
  

Trditve 
 
 

 

 

 

 

Komponente/faktorji 

 1 2 3 4 5 

V1 so mi dodeljene nepomembne naloge 0,843 0,254 0,146 0,192 0,019 

V2 so mi dodeljene naloge, ki so precej pod mojimi zmožnostmi 0,826 0,298 0,170 0,126 0,165 

V3 sem prikrajšan(a) za določene delovne naloge, ki bi jih znal(a) 

opraviti 

0,740 0,317 0,169 0,128 0,262 

V4 ne dobim delovnih navodil ali nalog 0,715 0,239 0,176 0,057 0,366 

V5 so mi dodeljene ponižujoče delovne naloge 0,570 0,239 0,481 0,309 0,158 

V6 mi preprečujejo izražanje mnenja 0,535 0,344 0,368 0,265 0,110 

V7 sem prisiljen(a) početi ponižujoča dela 0,532 0,157 0,520 0,421 0,078 

V8 je moja prisotnost ignorirana 0,525 0,473 0,231 0,218 0,116 

V9 me obrekujejo 0,257 0,795 0,110 0,078 0,183 

V10 so o meni razširjene ne resnice oz. laži 0,247 0,749 0,216 0,124 0,157 

V11 se mi posmehujejo 0,320 0,735 0,117 0,297 0,158 

V12 se določene osebe z menoj ne pogovarjajo 0,380 0,631 0,204 0,167 0,144 

V13 se me izogibajo 0,401 0,571 0,321 0,230 0,152 

V14 se norčujejo iz mojega privatnega življenja 0,139 0,535 0,310 0,458 0,186 

V15 mi je prepovedano pogovarjanje z določenimi osebami 0,195 0,191 0,807 0,123 0,216 

V16 je moja »fizična« pristonost v določene prostore prepovedana 0,283 0,151 0,766 0,293 0,087 

V17 so določenim osebam prepovedali, da se pogovarjajo z mano 0,141 0,437 0,639 0,026 0,247 

V18 se o meni širijo ne resnice oz. laži, da sem psihično bolan(a) 0,205 0,357 0,478 0,471 0,078 

V19 dobivam pisne grožnje 0,094 0,219 0,119 0,755 0,126 

V20 me terorizirajo po telefonu (e-pošti) 0,195 0,135 0,130 0,694 0,258 

V21 sem prisiljen(a), da porabim/vložim veliko vsoto denarja 0,223 0,106 0,294 0,575 0,437 

V22 so mi dodeljene delovne naloge, ki so precej nad mojimi zmožnostmi 0,443 0,222 0,043 0,541 0,314 

V23 sem spolno napaden(a) 0,091 0,084 0,350 0,521 0,484 

V24 so mi dodeljene nevarne delovne naloge 0,210 0,209 0,078 0,175 0,828 

V25 sem fizično ogrožen(a) 0,128 0,258 0,116 0,197 0,821 

V26 sem fizično napaden(a) 0,209 0,106 0,239 0,309 0,783 

 a. Rotacija združena s 7 ponovitvami. 
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Faktorske analize Leymannovega vprašalnika so se lotili tudi tuji raziskovalci. In sicer 

je Niedl (1995) z analizo poimenoval sedem faktorjev: 1-napad na posameznikovo 

integriteto, 2-osamitev, 3-posredna in neposredna kritika, 4-določitev določenih 

nalog, 5-grožnje, 6-spolno poseganje in 7-napadanje posameznikove zasebne sfere. 

 

 

3.6.2 Faktorska anliza lestvice nadlegovanja na delovnem mestu 

(WHS) 

 

Tudi pri lestvici nadlegovanja na delovnem mestu je prva analiza faktorjev podala 4 

različne faktorje. Ker pa so imele nekatere trditve tudi tu zelo nizke lastne vrednosti 

in je bilo s tem pojasnjene zelo malo celotne variance, sem vse 4 trditve z najnižjimi 

vrednostmi izločila. Tako je ostalo še 13 trditev od 17. Faktorska anliza je po tem 

izločila 3 faktorje. Preden sem nadaljevala, sem prav tako preverila ustreznost 

faktorske analize za to lestvico. Rezultati so predstavljeni v tabeli 10. 

 

Tabela 10: Preizkus smiselnosti faktorske analize 

KMO in Bartlettov Test 

Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec ustreznosti 0,887 

Bartlettov test sferičnosti Sig. 0,000 

 

 

Kot kaže tabela 10 »je vrednost kazalca KMO večja od 0,5 in s tveganjem manjšim od 

0,05 (sig.) smemo zavrniti ničelno domnevo, da je korelacijska matrika enaka matriki 

enote (Bartlettov test sferičnosti)« (Bastič, 2006: 47). 
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Tabela 11: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca 
 

Celotna pojasnjena varianca 
 K

o
m

p
o

n
en

ta
 

Lastne vrednosti 
Lastne vrednosti in pojasnjena 

varianca po ekstrakciji 
Lastne vrednosti in pojasnjena 

varianca po rotaciji 

Vrednost 
 
 

Celotna 
varianca 

% 

Kumulativni 
odstotek % 

 

Vrednost 
 
 

Celotna 
varianca 

% 

Kumulativni 
odstotek % 

 

Vrednost 
 
 

Celotna 
varianca 

% 

Kumulativni 
odstotek % 

 

1 6,400 49,228 49,228 6,400 49,228 49,228 3,526 27,124 27,124 

2 1,156 8,889 58,116 1,156 8,889 58,116 2,839 21,840 48,963 

3 1,045 8,041 66,157 1,045 8,041 66,157 2,235 17,194 66,157 

4 0,824 6,342 72,500             

5 0,648 4,984 77,483             

6 0,550 4,234 81,717             

7 0,534 4,108 85,826             

8 0,444 3,414 89,240             

9 0,366 2,813 92,053             

10 0,323 2,483 94,535             

11 0,304 2,340 96,876             

12 0,221 1,700 98,576             

13 0,185 1,424 100,000             

Metoda ekstrakcije: Analiza glavnih komponent           

 

Tabela 11 prikazuje število komponent, ki so po Kaiserjevem kriteriju večje od 1. To 

pomeni, da mi je faktorska analiza podala 3 komponente/faktorje, ki skupaj 

pojasnjujejo 66,157 % celotne pojasnjene variance. Tudi tu je zadoščen pogoj 

predpisanega minimalnega odstotka celotne pojasnjene variance, ki znaša več kot 

60%. V zadnjem stolpcu tabele 12 so podane spremenjene lastne vrednosti in 

odstotek pojasnjene celotne variance po rotaciji. Tu sem prav tako uporabila metodo 

varimax. Faktorske uteži z metodo varimax pa so predstavljene s tabelo 13. Prvi 

faktor pojasnjuje 27,124 % celotne variance in ima visoke faktorske uteži pri 

spremenljivkah V1 – V5. Ta faktor sem poimenovala Moteče delovno okolje. Drugi 

faktor ima visoke faktorske uteži pri spremenljivkah V6 – V10 in pojasnjuje 21,840 % 

celotne variance. Poimenovala sem ga Dvom v osebno zdravje. Spremenljivke V11 – 

V13 pa imajo visoke faktorske uteži pri tretjem faktorju. Poimenovala sem ga 

Komunikacijsko nasilje. Ta faktor pojasnjuje 17,194 % celotne variance.  
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Tabela 12: Faktorske uteži dobljene z varimax metodo 

 Komponentna matrica po rotacijia 
   

Trditve  
Komponente/faktorji 

1 2 3 

V1 Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vam ne priznajo letnega dopusta 
in prostih dni? 0,749 0,012 0,160 

V2 Se vam pogosto dogaja, da vas brez razloga motijo pri delu? 0,745 0,179 0,190 

V3 Se vam pogosto dogaja, da vas glasno utišajo? 0,743 0,178 0,327 

V4 Se vam pogosto dogaja, da se vam neopravičeno zmanjša možnost za izražanje 
sebe? 

0,675 0,435 0,209 

V5 Vas pogosto kritizirajo brez utemeljenega razloga? 0,575 0,491 0,325 

V6 Se vam pogosto dogaja, da vas obtožujejo, da ste duševno moteni? -0,032 0,807 0,065 

V7 Vaše delo pogosto ocenjujejo na napačen in posmehljiv način? 0,501 0,625 0,273 

V8 Pogosto omalovažujejo vaše mnenje? 0,593 0,606 -0,012 

V9 Pogosto dvomijo v vašo razsodnost? 0,363 0,603 0,358 

V10 Se vam pogosto posmehujejo? 0,325 0,602 0,362 

V11 Ste na delovnem mestu pogosto deležni kletvic ali vulgarnih izrazov? 0,299 -0,015 0,830 

V12 Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas zasmehujejo oz. da se 
norčujejo iz vaših telesnih/značajskih lastnosti? 0,027 0,392 0,688 

V13 Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da kričijo na vas? 0,376 0,238 0,646 

a. Rotacija združena s 5 ponovitvami. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

4.1 Rezultati 1. hipoteze 

 

H1:  Pojav mobinga med poklici pomoči je manj razširjen glede na pri nas že 

 opravljene raziskave mobinga med zdravstvenimi delavci. 

 

Rezultati moje raziskave so pokazali, da je pojav mobinga med poklici pomoči manj 

razširjen glede na pri nas že opravljene raziskave mobinga med zdravstvenimi 

delavci, zato lahko to hipotezo potrdim. Spodnje tabele prikazujejo segmente, ki so 

tudi povezani s pojavom mobinga. 

 

Tabela 13: Simptomi prisotnosti mobinga na delovnem mestu 
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Frekvenca 34 55 39 27 59 24 43 2 30 33 37 46 66 

Odstotek % 15,6 25,2 17,9 12,4 27,1 11,0 19,7 0,9 13,8 15,1 17,0 21,1 30,3 

N 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 

 

Najpogostejši simptom prisostnosti mobinga na delovnem mestu po mnenju 

vprašanih v moji raziskavi je 'nejasno vodenje' (30,3%), takoj za njim pa 'agresivno 

komuniciranje' (27,1). Med pogostejšimi simptomi se pojavlja tudi 'pogosta bolniška 

odsotnost' (25,2%). Najredkeje se po mnenju vprašanih pojavljajo 'nezgode pri delu' 

(0,9%).  
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Tabela 14: Vzroki prisotnosti mobinga na delovnem mestu 
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Frekvenca 66 96 84 38 82 40 57 134 30 23 49 13 25 35 

Odstotek % 30,3 44,0 38,5 17,4 37,6 18,3 26,1 61,5 13,8 10,6 22,5 6,0 11,5 16,1 

N 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 

 

Med najpogostejše vzroke za nastanek mobinga vprašani v moji raziskavi uvrščajo 

'neodkrito komuniciranje' (61,5%), 'negativne karakterne lastnosti sodelavcev' 

(44,0%) in 'medsebojno nezaupanje' (37,6%). Med najredkejše vzroke pa uvrščajo 

'slabe možnosti za poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje' (6,0%), 'presežek 

delovne sile' (10,6%) in 'pomanjkanje spoštovanja kulturnih razlik' (11,5%). 

 

Tabela 15: Posledice prisotnosti mobinga na zdravje  
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Frekvenca 14 93 24 94 58 50 71 33 10 54 16 10 6 22 37 

Odstotek % 6,4 42,7 11,0 43,1 26,6 22,9 32,6 15,1 4,6 24,8 7,3 4,6 2,8 10,1 17,0 

N 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 

 

Vprašani v moji raziskavi so za najpogostejše posledice prisotnosti mobinga navedli 

'motnje spanja' (43,1%) in 'glavobol' (42,7%). Najredkejše posledice mobinga na 

delovnem mestu pa so po njihovem mnenju 'PTSS' (2,8%), 'nevroza' (4,6%) in 'napadi 

panike' (4,6%). 
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4.1.1 Interpretacija 1. hipoteze 

 

Med vso literaturo, ki sem jo predelala, tako tujo kot slovensko, nisem našla nobene 

raziskave, ki bi bila narejena med populacijo poklicev pomoči. So pa bile do sedaj 

nareje nekatere raziskave v šolstvu. Dejstvo, da je mobing manj razširjen med poklici 

pomoči je tudi ta, da je bil vprašalnik zastavljen na trenutno delovno mesto in ne 

splošno, ali so /so že bili žrtev mobinga. Da bi dobila boljši vpogled v razširjenost je 

manjaklo vprašanje Ali ste / ste že bili kdaj žrtev mobinga? 

 

Posamezniki, ki so bili izpostavljeni so zapisali naslednje:  

»Včasih je tako hudo, da bi si želela biti brezposelna.« 

 

»Sem ga pa kar precej zaznavala na prejšnjem delovnem mestu, kot svetovalna delavka 

v srednji šoli. Izvajala ga je ravnateljica nad mano in še nekaj ljudmi.«  

 

»Naši, nekateri, mladostniki izvajajo nad vzgojitelji poseben mobing; ne sprejmejo 

nobenih obveznosti in dolžnosti, na samosvoj način pa verbalno in psihično izvajajo 

pritisk, da bi si izborili svoje 'pravice' do vsega tistega, kar je bil njihov stil življenja do 

prihoda; npr.: ponočevanje, neobiskovanje šole, izmikanje vsem opravilom, izsiljevanje 

za denar...«  

 

»Sem pa bila deležna hudega mobinga v prejšnji službi (v društvu- NVO) s strani 

predpostavljenih. Bila sem tretja po vrsti od zaposlenih, ki se ji je to dogajalo v času ko 

sem jaz delala tam. S strani sodelavcev je bila podpora slaba zaradi strahu in 

nepoznavanja medsebojnega dela.« 

 

Iz zgornjih stavkov je čutiti prisotnost mobinga med posamezniki, ki opravljajo poklic  

pomoči, saj so to jasno in brez pomislekov zapisali. Pri skoraj vseh pa je opaziti, da so 

zamenjali delovno mesto. Ali so ga zapustili sami ali so bili odpuščeni iz njihovih 

besed ni jasno. 
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Rezultati raziskave Trpinčenje na delovnem mestu (mobing) pri Slovenskih 

specializantih so pokazali, »da je TDM v populaciji specializantov medicine v Sloveniji 

pogosto, saj je večina v raziskavi udeleženih specializantov (70,2%) poročala o 

izpostavljenosti mobingu v času opravljanja specializacije. Ob tem je bilo več kot 40 % 

preiskovancev izpostavljenih TDM tudi v času reševanja vprašalnika« (Jakopin in 

Selič, 2010:103). Po rezultatih Nacionalne raziskave trpinčenja na delovnem mestu v 

Sloveniji, ki jo je izvedel Inštitut za medicino dela leta 2008 pa »je bilo TDM v času 

izpolnjevanja ankete izpostavljenih 2,6% oziroma 7,8%, v zadnjih petih letih pred 

raziskavo pa 19,4% preiskovancev. Rezultati kažejo tudi da so ženske precej 

pogosteje žrtve kot moški, in sicer je mobing v zadnjih šestih mesecih pred raziskavo 

doživelo kar 62,8% vprašanih žensk in 37,2% moških (Urdih Lazar, 2009:11). V moji 

raziskavi nisem opravila anlize pojava mobinga med spoloma, ker je vzorec 

neuravnotežen. Vprašalnik je izpolnilo le 19 moških in 199 žensk. Da je pojav 

mobinga med poklici pomoči redkejši kot v zdravstvu je pokazala tudi raziskava, ki 

sta jo opravila D. Zapf in C. Groß (2000). Ugotovila sta, v katerih sektorjih je tveganje 

največje in kje najmanjše:  

- javne zdravstvene ustanove in socialne službe: 7-kratno tveganje 

- vzgoja in izobraževanje: 3,5-kratno tveganje ter 

- javna uprava: 3-kratno tveganje. 

 

Te podatke lahko povezujem z značilnostmi dela v posameznem sektorju. Pri učiteljih, 

vzgojiteljih, medicinskih tehnikih idr. ni jasnih kriterijev, s katerimi se ocenjuje 

njihovo delo, zato je tu tveganje večje.  

 

Tudi na Norveškem so raziskovalci ugotovili, da pojav tiraniziranja na delovnem 

mestu variira med različnimi poklici. Ugotovili so, da se najmanj pojavlja med 

psihologi, medtem ko so zdravstveni delavci in industrijski delavci najbolj 

izpostavljeni. (Einarsen, Hoel in Niealsen, 2004) 

 

V naslednjih tabelah so navedeni odstotki, ki so izredno majhni in ne nakazujejo 

razširjenosti mobinga med poklici pomoči. Kaže se le tendenca pri nekaterih trditvah 
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posameznih kategorij, če seštejem trditvi Velja in Zelo velja, vendar pa ta ni 

statistično pomembna. 

 

Tabela 16: Napadi na zmožnost komuniciranja 
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45,2 134 
 

61,5 131 
 

60,1 177 
 

81,2 183 83,9 192 88,1 145 
 

66,5 157 
 

72,0 

Ne 
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42 19,3 92 42,4 68 31,2 61 28,0 29 13,3 25 11,5 24 11,0 59 27,1 47 21,6 

Velja 9 4,1 25 11,5 16 7,3 24 11,0 11 5,0 9 4,1 2 0,9 12 5,5 12 5,5 

Zelo 
velja 

3 1,4 2 0,9 0 0,0 2 0,9 1 0,5 1 0,5 0 0,0 2 0,9 2 0,9 

Skupaj 218 100,0 217 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 

 

Tabela 16 prikazuje 'napade na zmožnost komuniciranja'. Če seštejem trditvi 'velja' in 

'zelo velja', potem so vprašani v moji raziskavi med največkrat navedli, da so na 

delovnem mestu prekinjeni med govorom (12,4%) in da se nad njimi verbalno 

znašajo (11,9%). 

 

Tabela 17: Napadi na socialne stike 
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Ne velja 57 26,1 24 11,0 43 19,7 31 14,2 22 10,1 

Velja 29 13,3 4 1,8 20 9,2 3 1,4 6 2,8 

Zelo velja 5 2,3 1 0,5 3 1,4 1 0,5 1 0,5 

Skupaj 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 
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V kategoriji 'napadi na socialne stike', so vprašani v moji raziskavi najpogosteje 

označili, da se določene osebe z njimi niso pogovarjale (15,6%) ter so bili prostorsko 

izolirani (10,6%). 

 

Tabela 18: Napadi na osebni ugled 

 

Vprašani v moji raziskavi so med pritrdilnimi trditvami ('velja' in 'zelo velja') 

največkrat navedli, da jih na delovnem mestu obrekujejo (24,3%) ter so o njih 

razširjene neresnice oz. laži (14,7%). 

 

Tabela 19: Napadi na poklicno usmerjenost 
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132 60,6 90 41,3 135 61,9 182 83,5 170 78,0 174 79,8 179 82,1 

Ne velja 54 24,8 75 34,4 68 31,2 33 15,1 42 19,3 39 17,9 30 13,8 

Velja 27 12,4 46 21,1 13 6,0 2 0,9 6 2,8 4 1,8 7 3,2 

Zelo velja 5 2,3 7 3,2 2 0,9 1 0,5 0 0,0 1 0,5 2 0,9 

Skupaj 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 
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Ko gre za 'napade na poklicno usmerjenost' so vprašani v moji raziskavi največkrat 

navajali med pritrdilnimi trditvami ('velja' in 'zelo velja'), da so na delovnem mestu 

prikrajšani za določene delovne naloge, ki bi jih znali opraviti (12,9%) ter da so jim 

dodeljene nepomembne delovne naloge (11,9%). 

 

Tabela 20: Napadi na fizično zdravje 
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 Sploh ne 

velja 
172 78,9 170 78,0 181 83,0 189 86,7 191 87,6 

Ne velja 42 19,3 42 19,3 35 16,1 25 11,5 26 11,9 

Velja 1 0,5 3 1,4 1 0,5 3 1,4 1 0,5 

Zelo velja 3 1,4 3 1,4 1 0,5 1 0,5 0 0,0 

Skupaj 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 218 100,0 

 

Še najmanjši odstotki so navedeni pri 'napadih na fizično zdravje'. Tu so pri 

pritrdilnih trditvah ('velja' in 'zelo velja') največkrat navedli, da so na delovnem 

mestu fizično ogroženi (2,8%).  

 

Pri lestvici nadlegovanja na delovnem mestu so vprašani v moji raziskavi pogosto 

doživljali, da so jih brez razloga motili pri delu (8,3%), ocenjevali na napačen in 

posmehljiv način (6,4%) ter jim grozili s fizičnim nasiljem (6,4%). Ti rezultati prav 

tako niso odraz nadlegovanja na delovnem mestu, kažejo pa nagnjenost pri nekaterih 

trditvah. 

 

Nacionalna raziskava trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji navaja, da so 

najpogostejša dejanja, ki so jih vprašani doživljali naslednja: »pretirana delovna 

obremenitev, širjenje govoric, opravljanje nalog pod ravnijo zmožnosti, zadrževanje 

informacij v zvezi z delom, odvzem odgovornosti na ključnih področjih, žaljenje in 

neprijetno komentiranje osebnosti, poniževanje ali posmehovanje v zvezi z delom ter 

ignoriranje posameznikovih mnenj in pogledov« (Urdih Lazar in Stergar, 2010:135). 



74 

 

Jakopin in Selič (2010:103) pa pravita, da so v njuni raziskavi »med oblikami mobinga 

prevladovala dejanja iz skupine onemogočanja kakovostnega dela in napada na 

možnost sporazumevanja prizadetega. Preiskovancem so najpogosteje zamolčali 

pomembne informacije, sledili so verbalni napadi v zvezi z delovnimi zadolžitvami, 

dodeljevanje delovnih opravil, ki niso ustrezala njihovim kompetencam, in širjenje 

govoric. Ob tem so se specializanti pogosteje čutili preveč kot premalo usposobljeni 

za dodeljena opravila.« 

 

Če se osredotočim še na posledice mobinga je največ vprašanih  (tabela 3) v moji 

raziskavi za posledico mobinga navedlo 'motnje spanja' (43,1%) in 'glavobol' 

(42,7%). Najmanj pa posledico 'PTSS' (2,8%), 'nevroza' (4,6%) in 'napadi panike' 

(4,6%). Pri raziskavi Jakopin in Selič (2010:104) pa so »izstopale tesnoba (skoraj 60 

% izpostavljenih), razdražljivost in utrujenost (več kot polovica), pogosto sta bila 

navedena tudi depresivno razpoloženje z žalostjo, jokavostjo in potrtostjo ter izguba 

veselja do vseh stvari. Med posledicami, ki so bile vezane na en organski sistem, so 

preiskovanci najpogosteje izbrali funkcionalne prebavne motnje« (Jakopin in Selič, 

2010:104). Želodčne težave, kot prebavne motnje so v moji raziskavi navedli kot 

posledico na zdravje le v 22,9%. Avtorici (prav tam) nadaljujeta, da je zgoraj »naštete 

posledice je v trajanju več kot dva tedna skupaj z motnjami spanja navedlo več kot 30 

% specializantov, izpostavljenih TDM.« V moji raziskavi pa je depresijo kot posledico 

za zdravje navedlo le 11% vprašanih. 

 

O posledicah za posameznika navajajo tudi tuje raziskave. Npr. Martin in La Van 

(2010:179 po avtorjih raziskav) navajata nekatere psihološke posledice, ki 

vključujejo: depresijo, izgorelost, posttravmatski stresni sindrom, dolgotrajno stresno 

motnjo, zlorabo alkohola in samomor. Duffy in Sperry (2007:401) navajata 

Leymanna, ki poroča, da so simptomi PTSS bolj izraženi pri žrtvah mobinga kot pri 

žrtvah nesreč in travmatičnih dogodkov, ki trajajo kratek čas. Povezal je intenzivnost 

simptomov PTSS z dolžino tipičnega mobing dogajanja, ki lahko traja do 18 mesecev 

ali več. Duffy in Sperry (prav tam) omenjata tudi raziskovalca O'Briena, ki je v svoji 

raziskavi leta 1997 ugotovil, da dolgotrajni stres, ki se pojavlja pri mobingu, dejansko 

lahko povzroči poškodbe možganov. Danski raziskovalci (Hansen idr., 2011) pa so 
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ugotovili, da so tisti, ki so bili tarča mobinga na delovnem mestu, pokazali višji 

psihološki odziv na stres pri merjenju kortizola v slini in več simptomov depresije, 

anksioznosti ter negativen vpliv, kot pa nemobirana kontrolna skupina.  

 

Izvor vzrokov za razlike pri pojavljanju mobinga med različnimi poklici je treba 

osvetliti z nekaterimi značilnostmi in naravo dela v posameznih okoljih. Delo v 

vzgojnih institucijah je po naravi stvari tako, da so tam zaposleni vedno v 

superiornem položaju v primerjavi z uporabniki (vzgojni zavodi, prevzgojni domovi, 

krizni centri idr. vzgojne institucije) ali stanovalci (dijaški domovi, stanovanjske 

skupine...). Obseg ali oblike mobinga v takih institucijah je odvisen od tega, v kakšni 

meri zaposleni svojo superiornost izražajo z mobingom, v zameno za zahtevnejše 

zglednostne, učne in vzgojne pristope pri delu. Če so zaposleni ustrezno izobraženi za 

delo in ga opravljajo profesionalno, je mobinga manj. Slab kader namreč svoje 

pomanjkljivo znanje skriva tako, da za slabe odnose, razmere ali dosežke pri delu, išče 

krivdo pri uporabnikih ali stanovalcih, na katere "pritiska" tudi z namenom 

prikrivanja svoje lastne nesposobnosti. Po drugi strani pa obseg mobinga niti ni nujno 

pogojen s strani nadrejenih. Lahko ga izvajajo tudi uporabniki. Splošno gledano je v 

vzgojnih institucijah manj mobinga tudi zato, ker strokovnjaki delajo tako z 

uporabnikom kot med sabo in se povezujejo z različnimi strokami. Gre za timsko delo 

in konstruktivno reševanje konfliktov ter celosten pristop do posameznika ob 

upoštevanju tako osebnostnih, okoljskih in drugih možnih negativnih vplivov do 

posameznika. Gre predvsem za držo, da strokovnjaki težijo k uspešnemu rezultatu pri 

uporabniku in uspešni ponovni integraciji v okolje. Odnosi, ki pa jih imajo med seboj, 

ne smejo vplivati na delo z uporabniki.  

 

Prav to je lahko eden izmed razlogov za pogostejše pojavljanje mobinga v zdravstvu. 

Narava dela v zdravstvu odkriva hudo medsebojno odvisnost med zaposlenimi. Uspeh 

ali neuspeh zdravljenja je pogosto, če ne praviloma, rezultat skupinskega-timskega 

dela, pri katerem lahko kdorkoli spodnese cilje vsakogar. Čistilka bi denimo lahko 

pustila odprt sterilizator čez noč, zjutraj bi ga druga zaprla, operacije pa bi imele 

nesterilni material in neslutene (tudi najhujše) posledice. Medicinska sestra bi ob 

napačni injekciji lahko trdila, da je tako naročil zdravnik ali pa pozabil sporočiti 
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spremembo. Pri delu v zdravstvu gre v bistvu za izjemno tanke meje, ki ločijo stopnjo 

in obseg odgovornosti za posamezna dejanja, ki se izvedejo v verigi različnih poklicev, 

da bi bil končni rezultat ugoden. Prav tako vlada za posamezne poklice precejšnja 

svoboda glede pojmovanja obsega in vsebine nalog, ki naj bi jih opravljali vsi enako 

dobro. Gre za tolikšne razlike, da je znotraj njih odprt širok prostor "dokazovanja" 

napak in ali opustitev, ki pa vedno padejo pod težo dejstva, da naloge niso dovolj in za 

vse definirane. Ker gre za dejavnost v kateri napake ali pomanjkljivosti zadevajo 

zdravje in življenje ljudi, je naravnost nujno, da bi za vse poklice v zdravstveni 

dejavnosti pripravili (doktrinarna) navodila za delo. Ker je jasno, da slehernega 

postopka ali dejanja v takih navodilih ni mogoče zajeti, bi navodila morala zajeti vsaj 

nujne in obvezne ukrepe ter postopke, ki pa ne bi smeli manjkati in bi njihovo 

neizpolnjevanje pomenilo kršitev delovnih obveznosti. 

 

Ko govorimo o poklicih na področju pomoči (psihologi, socialni pedagogi, socialni 

delavci idr.), ni mogoče mimo dejstva, da gredo v te poklice ljudje visokih moralnih 

kvalitet, pogosto altruisti in taki, ki jim je nudenje pomoči in čut za solidarnost 

pravzaprav v krvi. Prepričana sem, da je to glavni vzrok za redkejše pojavljanje 

mobinga v teh poklicih. Zaposleni v teh poklicih imamo nekaj svojega dela tudi zato, 

ker pojav psihičnega nasilja bolj poznamo in lažje pomagamo odpravljati posledice 

mobinga. 
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4.2 Rezultati 2. hipoteze  

 

H2: Obstajajo statistično pomembne razlike med vrsto zaposlitve (za 

 določen/nedoločen čas) in pojavom mobinga. 

 

 Analiza ANOVA faktorjev Leymannove lestvice LIPT 

 

 

Tabela 21: Test homogenosti varianc 

 

Test homogenosti varianc 

Faktor Levenova 
statistika  df1 df2 p 

Vpliv na delovne 
naloge 1,875 1 214 0,172 

Neustrezna 
komunikacija 1,077 1 214 0,301 

Degradacija osebe 0,057 1 214 0,812 

Grožnje in napadi 0,481 1 214 0,489 

Fizična ogroženost 2,450 1 214 0,119 

 

 

Tabela 21 prikazuje Levenovo statistiko ter stopnjo njene statistične pomembnosti. 

Ker je p > 0,05 pri vseh faktorjih, razlike med variancami niso statistično pomembne, 

zato lahko sprejmem predpostavko o homogenosti varianc. 

 

 
Tabela 22: Opisna statistika za prvi faktor 

 

Faktor 

 

 

 

 

Vrsta 
Zaposlitve 

 

N 
 
 
 
 

Aritmetična 
sredina 

 
 
 

Standardni 
odklon 

 
 
 

Standardna 
napaka 

 
 
 

Min 
 
 
 
 

Max 
 
 
 
 

Vpliv na delovne 
naloge 

Za določen čas 50 0,31 1,147 0,162 -1 4 

Za nedoločen 
čas 

166 -0,09 0,940 0,073 -2 4 

Skupaj 216 0,00 1,003 0,068 -2 4 
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Tabela 23: Test analize variance za preverbo hipoteze 

 

ANOVA 

Faktor   df F p 

Vpliv na delovne 
naloge 

Med skupinami 1 6,197 0,014 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

214     

Skupaj 215     

Neustrezna 
komunikacija 

Med skupinami 1 1,386 0,240 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

214     

Skupaj 215     

Degradacija 
osebe 

Med skupinami 1 0,040 0,842 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

214     

Skupaj 215     

Grožnje in 
napadi 

Med skupinami 1 1,540 0,216 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

214     

Skupaj 215     

Fizična 
ogroženost 

Med skupinami 1 0,170 0,681 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

214     

Skupaj 215     

 

 

Iz tabele 23 vidim, da so pri prvem faktorju razlike med variancami obeh skupin 

statistično pomembne (p < 0,05), zato lahko delno sprejmemo hipotezo, da se vrsta 

zaposlitve razlikuje glede na 'vpliv na delovne naloge'. V povprečju (M = 0,31) so 

zaposleni za določen čas bolj podvrženi 'vplivu na delovne naloge' kot zaposleni za 

nedoločen čas. Te razlike so statistično pomembne, F (1  214) = 6,197, p < 0,05. Pri 

vseh ostalih faktorjih pa je p > 0,05, zato razlike med variancami obeh skupin niso 

statistično pomembne.  
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 Analiza ANOVA lestvice nadlegovanja na delovnem mestu WHS 

 

 

Tabela 24: Test homogenosti varianc 

 

Test homogenosti varianc 

Faktor  Levenova 
statistika df1 df2 p 

Moteče delovno 
okolje 

0,255 1 215 0,614 

Dvom v osebno 
zdravje 

1,881 1 215 0,172 

Komunikacijski 
napad 

2,218 1 215 0,138 

 

Tabela 24 prikazuje Levenovo statistiko ter stopnjo njene statistične pomembnosti. 

Ker je p > 0,05 pri vseh faktorjih, razlike med variancami niso statistično pomembne, 

zato lahko sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. 

 

Tabela 25: Test analize variance za preverbo hipoteze 

ANOVA 
Faktor   df F p 

Moteče delovno 
okolje 

Med skupinami 1 0,161 0,688 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 

215     

Skupaj 216     

Dvom v osebno 
zdravje 

Med skupinami 1 0,102 0,749 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 

215     

Skupaj 216     

Komunikacijski 
napad 

Med skupinami 1 3,478 0,064 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 

215     

Skupaj 216     

 

Pri vseh treh faktorjih je p > 0,05, zato razlike med variancami obeh skupin niso 

statistično pomembne.  

 

Gledano v celoti je p > 0,05 pri vseh faktorjih obeh lestvic razen pri prvem faktorju 

prve lestvice. Zato lahko hipotezo, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

vrsto zaposlitve (za  določen/nedoločen čas) in pojavom mobinga, zavrnem.  
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4.2.1 Interpretacija 2. hipoteze 

 

Raziskava razširjenosti mobinga v evropskih državah je pokazala, da so zaposleni za 

nedoločen čas v večini držav, z izjemo Češke, manj podvrženi mobingu kot zaposleni 

za določen čas (Fachinetti in Origo, 2008). Prav tako, so ugotovili, da so mlajše ženske 

zaposlene za določen čas ranljivejše (Di Martino, Hoel in Cooper 2003). Moreno-

Jiménez in drugi (2008) so navedli nekaj podatkov raziskav in sicer sta Baron in 

Neumann (prav tam) ugotovila, da obstaja pozitiven odnos med ustrahovanjem in 

delom za določen čas, medtem ko sta Hoel and Cooper (prav tam) navedla, da so bili 

tisti, ki imajo polni delovni čas bolj ogroženi od tistih, ki imajo pogodbe za krajši 

delovni čas. Dodajajo (prav tam) še, da so zaposlene ženske, delavci zaposleni za 

določen čas, delavci z nižjo izobrazbo in delavci z malo delovnih izkušenj ogrožena 

skupina, ki predstavlja tveganje, da postanejo žrtve ustrahovanja in bi morali do njih 

posvečati več pozornosti pri spremljanju delovne klime. Celik in Peker (2010) sta v 

raziskavi mobinga med srednješolskimi učitelji ugotovila, da so učitelji zasposleni za 

nedoločen čas bolj izpostavljeni mobingu kot učitelji za določen čas. 

 

Zaposlitev za določen čas prav gotovo zmanjšuje možnost, da nekdo postane žrtev 

mobinga predvsem zato, ker je manj časa izpostavljen. Možnost da nekdo postane 

žrtev mobinga, če je zaposlen za nedoločen čas pa je glede na časovno komponento 

bistveno večja. Zaradi tega je potrebno ugotavljati razlike v pogostosti le v istem in 

enako dolgem obdobju za obe vrsti zaposlenih: tistih za določen in onih za nedoločen 

čas. Pri tem je pomembno tudi to, da se nabor nasilnih zaposlenih v istem obdobju ne 

menja: se pravi: isti nasilneži, isti zaposleni za določen in nedoločen čas. Le ob tem 

pogoju in seveda statistično primerljivem številu enih in drugih, je mogoče 

utemeljeno iskati in morda tudi ugotoviti razlike v izpostavljenosti mobingu. 

 

Poseben problem pri obravnavi pojava mobinga predstavlja kontinuirano 

izkoriščanje zaposlenih, ki v službi kapitala in razmerah kapitalističnega 

gospodarstva, brez dvoma pomeni ugodne razmere za prisotnost nasilja tako 

nadrejenih, kot tudi s strani podrejenih delavcev. Nadrejeni skušajo iz zaposlenih 

iztisniti čim več, če se kdo temu upira pa je mobing ena izmed oblik in načinov, da se 

takega ali takih delavcev podjetje preprosto znebi. V "začaran krog" enakih postopkov 
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se nato vključujejo vedno novi, ki praviloma čakajo na delo in za težave svojih 

predhodnikov ne vedo ali pa (redkeje) upajo, da se njim kaj takega ne bo zgodilo. 

Nasprotno pa so zaposleni včasih celo povezani in organizirano vračajo "udarec" tako, 

da povzročajo škodo, kritizirajo nadrejene, ustvarjajo proizvode z "napako", kradejo, 

pišejo anonimna pisma in nazadnje iščejo podporo in pomoč pri sindikatu. Tu nastopa 

težava, da v sedanjem času pri nas sindikat ne odigra, v modernem svetu uveljavljene, 

vloge zaščite pravic in integritete zaposlenih. Ne tako redki primeri celo fizičnega 

obračunavanja s predpostavljenimi kažejo na kompleksnost pojava nasilja v obeh 

smereh kjub temu, da gre za povsem neenak izhodiščni položaj enih in drugih. 

 

Ker je velika večina zaposlenih, zlasti v klasičnem mezdnem odnosu, praktično v 

enakem položaju, je razumljivo, da med njimi (denimo enakih profilov ali izobrazbe) 

prevladuje odnos solidarnosti in visoka stopnja tolerance, znotraj katere so primeri 

mobinga med sodelavci redki. Razprava v tem smislu tudi ne more mimo dejstva, da 

so današnje razmere gospodarske in finančne krize povzročile tako visoko stopnjo 

negotovosti zaposlitve, do so mnogi zaposleni zmožni potrpeti in se slabo ali sploh ne 

upirajo nasilju, ker so morali na prvo mesto postaviti svojo ali eksistenco svoje 

družine, nasproti boju za pravice (ustrezna plača in pogoji dela) in osebno integriteto. 

Negotovost zato ocenjujem kot dobro gojišče za razvoj različnih oblik nasilja nad 

zaposlenimi. 

 

Končna posledica mobinga nad zaposlenimi je poslabšanje njihovega (predvsem 

duševnega) zdravja, beg v bolniško, zgodnje upokojevanje (nizka pokojnina) in 

invalidizacijo. Vse skupaj dobi v naročje država, ki zato vedno težje vzdržuje potrebni 

nivo zdravstvenega varstva in solidarnosti. Rečemo lahko celo to, da kapital (tudi) iz 

mobinga pridobiva del svojih koristi in dobička, posledice pa nosi država. Posledično 

igubijo vsi razen lastnikov proizvodnih sistemov, ki žanjejo dobičke dokler so, ko 

dobička ni več pa odpuščajo zaposlene ali celo zaprejo podjetje. Naštete posledice 

nasilja na delovnem mestu pomenijo tudi vedno več dela za poklice pomoči vseh 

nivojev, ki se morajo spopadati z vedno večjim številom žrtev ob vedno skromnejših 

virih, ki bi morali zagotoviti potrebo večjega števila zaposlenih v takih poklicih, da bi 

lahko zagotavljali ustrezno pomoč pravočasno, v ustreznem obsegu in kvalitetno. 
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4.3 Rezultati 3. hipoteze 

 

H3: Obstajajo statistično pomembne razlike med starostnimi skupinami in 

 pojavom mobinga. 

 
 
 Analiza ANOVA faktorjev Leymannove lestvice LIPT  

 
Tabela 26: Test homogenosti varianc 

Test homogenosti varianc 
 
Faktor  

Levenova 
statistika df1 df2 p 

Vpliv na delovne naloge 5,666 3 213 0,001 

Neustrezna komunikacija 1,052 3 213 0,370 

Degradacija osebe 1,605 3 213 0,189 

Grožnje in napadi 4,258 3 213 0,006 

Fizična ogroženost 5,172 3 213 0,002 

 

 

Iz tabele 26 je razvidno, da so pri prvem, četrtem in petem faktorju razlike med 

variancami obeh skupin statistično pomembne, saj je p < 0,05. Pri drugem in tretjem 

faktorju pa je p > 0,05, zato razlike med variancami niso statistično pomembne. Lahko 

sprejmem predpostavko o homogenosti varianc. 

 

 
Tabela 27: Opisna statistika za prvi faktor 

  
Faktor 

  
Starost N 

Aritmetična 
sredina (M) 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Min Max 

Vpliv na 
delovne naloge 

1 = 24-32 79 0,11 1,102 0,124 -1 4 

2 = 33-41 67 -0,33 0,607 0,074 -1 2 

3 = 42-50 42 0,24 1,000 0,154 -1 2 

4 = 51-60 29 0,11 1,274 0,237 -2 4 

Skupaj 217 0,00 1,001 0,068 -2 4 
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Tabela 28: Test analize variance za preverbo hipoteze 

 

ANOVA 
Faktor    df F p 

Vpliv na delovne naloge Med skupinami 3 3,800 0,01 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 213     

Skupaj 216     
Neustrezna komunikacija Med skupinami 3 0,589 0,62 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 213     

Skupaj 216     
Degradacija osebe Med skupinami 3 0,094 0,96 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 

213     

Skupaj 216     
Grožnje in napadi Med skupinami 3 1,289 0,28 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 

213     

Skupaj 216     
Fizična ogroženost Med skupinami 3 1,775 0,15 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 213     

Skupaj 216     

 

Pri drugem, tretjem, četrtem in petem faktorju je p > 0,05, zato se variance med 

skupinami statistično pomembno ne razlikujejo. Pri prvem faktorju so razlike med 

variancami obeh skupin statistično pomembne (p < 0,05), zato lahko delno sprejmem 

hipotezo, da je pogosto 'vpliva na delovne naloge' pogojena s starostjo. V povprečju so 

zaposleni stari med 42 in 50 let (M = 0,24) bolj podvrženi 'vplivu na delovne naloge'. 

Te razlike so statistično pomembne, F (3  213) = 3,800, p < 0,05.  

 

 Analiza ANOVA lestvice nadlegovanja na delovnem mestu WHS  

 
Tabela 29: Test homogenosti varianc 

Test homogenosti varianc 

 
Faktor 

Levenova 
statistika df1 df2 p 

Moteče delovno 
okolje 4,024 3 214 0,008 

Dvom v osebno 
zdravje 7,305 3 214 0,000 

Komunikacijski 
napad 0,394 3 214 0,757 
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Iz tabele 29 je razvidno, da so pri prvem in drugem faktorju razlike med variancami 

obeh skupin statistično pomembne, saj je p < 0,05. Pri tretjem faktorju pa je p > 0,05, 

zato razlike med variancami niso statistično pomembne. Lahko sprejmem 

predpostavko o homogenosti varianc. 

 
Tabela 30: Opisna statistika za prvi faktor 

    
N 

Aritmetična 
sredina (M) 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Min Max 
Faktor Starost 
Moteče delovno 
okolje 

1 = 24-32 79 0,01 0,992 0,112 -2 5 

2 = 33-41 67 -0,28 0,704 0,086 -1 2 

3 = 42-50 42 0,35 1,082 0,167 -1 4 

4 = 51-60 30 0,10 1,300 0,237 -1 4 

Skupaj 218 0,00 1,000 0,068 -2 5 

 

 
Tabela 31: Test analize variance za preverbo hipoteze 

ANOVA 

Faktor    df F p 

Moteče delovno 
okolje 

Med skupinami 3 3,673 0,013 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 214     

Skupaj 217     

Dvom v osebno 
zdravje 

Med skupinami 3 1,682 0,172 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 214     

Skupaj 217     
Komunikacijski 
napad 

Med skupinami 3 0,139 0,937 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 214     

Skupaj 217     

 

Pri prvem faktorju so razlike med variancami obeh skupin statistično pomembne (p < 

0,05), zato lahko delno sprejmem hipotezo, da je pojav Motečega delovnega okolja 

odvisen od starosti. V povprečju so zaposleni stari od 42 do 50 let (M = 0,35) bolj 

podvrženi Motečemu delovnemu okolju kot ostali. Te razlike so statistično 

pomembne, F (3  214) = 3,673, p < 0,05. Drugi in tretji faktor pa imata p > 0,05, zato 

razlike med variancami obeh skupin niso statistično pomembne. 

V celoti gledano je p > 0,05 pri vseh faktorjih obeh lestvic razen pri prvem faktorju 

obeh lestvic. Zato lahko hipotezo, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

starostnimi skupinami in pojavom mobinga, zavrnem.  
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4.3.1 Interpretacija 3. hipoteze 

 

Norveška raziskava je pokazala, da obstajajo korelacije med starostnimi skupinami in 

pojavom mobinga. V moji raziskavi pa so rezultati pokazali, da ni statistično 

pomembnih razlik med starostnimi skupinami in pojavom mobinga. Vseeno se je v 

prvem faktorju prve lestvice pokazalo, da zaposleni med 42 in 50 let občutijo vpliv na 

delovne naloge, ki jih opravljajo. Poleg tega pa ista starostna skupina tudi pri lestvici 

nadlegovanja v prvem faktorju zaznava moteče delovno okolje. Ta dva faktorja bi 

lahko celo povezala. Kajti prikrajšanost za delovne naloge, ki bi jih zaposleni lahko 

opravil ali pa dodeljevanje nepomembnih nalog je lahko za nekoga precej moteče 

delovno okolje. Poleg tega je odsotnost delovnih navodil in nalog, prav tako moteče za 

posameznika. 

 

Na Norveškem, raziskave kažejo, da predvsem starejši zaposleni občutijo vpliv 

ustrahovanja. Podatki Einarsen in sodelavci kažejo, da zaposleni, stari med 25 in 35 

občutijo nadlegovanje v večji ali manjši meri, kar 16,3% zaposlenih starejših od 60 let 

pa čuti, da so bili izpostavljeni takemu ravnanju. Prav tako raziskave kažejo, da mlajši 

zaposleni v večji meri poročajo o izpostavljenosti negativnem dejanjem kot njihovi 

starejši kolegi, vendar pa menijo, da so v večji meri izpostavljeni ustrahovanju starejši 

delavci. Starejši delavci veliko prej in lažje izkusijo negativno dejanje kot 

ustrahovanje (Einarsen in sodelavci, 2004). 

 

Povezave med ustrahovanjem in starostjo lahko izvirajo iz kulturnih razlik, saj so v 

Veliki Britaniji, v nasprotju s prejšnjimi ugotovitvami, mlajši delavci navedli, da so oni 

najbolj izpostavljeni ustrahovanju in da obstaja zelo majhna verjetnost, da so žrtve 

ustrahovanja osebe starejše od 55 let. (Hoel & Cooper, 2000). 

 

Raziskava Mobing med učitelji v osnovni šoli je prav tako pokazala, da »s starostjo 

narašča število tistih anketirancev, ki so se opredelili za žrtve ali opazovalce mobing 

dejanj« (Bezenšek in Purgaj, 2009:17). Avtorici (prav tam:17) ugotavljata, »da so 

anketirani učitelji, ki so stari nad 55 let najbolj ogrožena skupina in kar 37,5% se jih 

je že znašlo v vlogi žrtve. Med tistimi, ki so stari do 34 let, se jih je za žrtev opredelilo 
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7,7%. Prav tako s starostjo narašča število tistih, ki so že bili priča mobingu. V starosti 

do 34 let je bilo priča nadlegovanju na delovnem mestu 11,5% anketiranih učiteljev, v 

srednji starostni skupini je teh bilo 19,4%, v starosti nad 55 let je takih 25, 0%. Vsi 

trije v anketo zajeti storilci mobinga so stari od 35 do 54 let.«  

 

Raziskava Percepcija mobinga srednješolskih učiteljev v Istanbulu je pokazala, »da se 

zaznavanje mobinga spreminja na podlagi starosti. Starostna skupina 31-40 let je 

najbolj izpostavljena mobingu, medtem ko starostna skupina 21-30 let najmanj. 

Raziskava Niedl (1995) kaže, da so zaposleni na univerzi stari nad 50 let, manj 

izpostavljeni trpinčenju kot tisti pod 50 let. Raziskava, ki jo je naredil Ceylan (2005) 

pa kaže, da naj bi bili učitelji, stari med 40-50 let bolj izpostavljeni trpinčenju« (Celik 

in Peker, 2010).  

 

Razlog, da so mlajši učitelji manj izpostavljeni mobingu, lahko tiči v njihovi močni 

volji do dela in odprtosti za novosti, saj so pravkar začeli svoje poklicno življenje. Prav 

tako pa so starejši učitelji pred upokojitvijo pri svojem delu počasnejši, manj 

motivirani za novosti, dobivajo višje dohodke, zavračajo timsko delo in odklanjajo 

predloge mlajših učiteljev. To lahko mlajše učitelje zmoti, saj so jim starejši učitelji 

lahko v napoto pri uvajanju novih pristopov in metod in so zato pogosteje žrtve 

mobinga. 

 

Primerjavo med zaposlenimi, glede na starost, je utemeljeno primerjati le, če 

opazujemo isto časovno obdobje za mlajše in starejše zaposlene. Eventuelne razlike bi 

se morale pojaviti le v istem časovnem razdobju. V nasprotnem primeru je jasno, da je 

bila možnost doživeti mobing za starejše zaposlene, ki so tudi dalj časa v podjetju, 

večja. 
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4.4 Rezultati 4. hipoteze 

 

H4: Obstajajo statistično pomembne razlike glede na mesto zaposlitve (javni ali 

 zasebni sektor) ter pojavom mobinga. 

 

 Analiza ANOVA faktorjev Leymannove lestvice LIPT 

 

Tabela 32: Test homogenosti varianc 

Test homogenosti varianc 

Faktor  
Levenova statistika df1 df2 p 

Vpliv na delovne naloge 
1,097 1 215 0,296 

Neustrezna komunikacija 
0,206 1 215 0,651 

Degradacija osebe 
12,407 1 215 0,001 

Grožnje in napadi 
0,036 1 215 0,850 

Fizična ogroženost 
0,165 1 215 0,685 

 

Tabela 32 prikazuje Levenovo statistiko ter stopnjo njene statistične pomembnosti. 

Pri prvem, drugem, četrtem in petem faktorju je p > 0,05, zato razlike med variancami 

niso statistično pomembne. Lahko sprejmem predpostavko o homogenosti varianc. 

Pri tretjem faktorju pa so razlike med variancami obeh skupin statistično pomembne, 

saj p znaša 0,001 in p < 0,05.  

 

 

Tabela 33: Opisna statistika za tretji faktor 

  
Faktor 

 
Vrsta ustanove  

N 
Aritmetična 
sredina (M) 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Min Max 

Degradacija 
osebe 

Javni sektor 198 -0,07 0,839 0,060 -3 3 

Zasebni sektor 19 0,52 1,700 0,390 -1 7 

Skupaj 217 -0,02 0,955 0,065 -3 7 
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Tabela 34: Test analize variance za preverbo hipoteze 

ANOVA 

Faktor 
  

df F p 
Vpliv na delovne 
naloge 

Med skupinami 1 0,003 0,956 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

215 

  
Skupaj 216 

  
Neustrezna 
komunikacija 

Med skupinami 1 1,181 0,278 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

215 

  
Skupaj 216 

  
Degradacija 
osebe 

Med skupinami 1 6,949 0,009 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

215 

  
Skupaj 216 

  
Grožnje in 
napadi 

Med skupinami 1 0,466 0,496 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

215 

  
Skupaj 216 

  
Fizična 
ogroženost 

Med skupinami 1 0,061 0,805 

Nepojasnjena varianca 
med skupinami 

215 

  
Skupaj 216 

  

 

 

Pri prvem, drugem, četrtem in petem faktorju je p > 0,05 (tabela 34), zato se variance 

med skupinama statistično pomembno ne razlikujejo. Pri tretjem faktorju so razlike 

med variancami obeh skupin statistično pomembne (p < 0,05), zato lahko delno 

sprejmem hipotezo, da je 'degradacija osebe' odvisna od mesta zaposlitve. V 

povprečju (tabela 33) so zaposleni v zasebnem sektorju (M = 0,52) bolj podvrženi 

'degradaciji' kot zaposleni v javnem sektorju. Te razlike so statistično pomembne, F 

(1  215) = 6,949, p < 0,05.  
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 Analiza ANOVA lestvice nadlegovanja na delovnem mestu WHS 

 

 
Tabela 35: Test homogenosti varianc 
 

Test homogenosti varianc 

Faktor Levenova 
statistika df1 df2 p 

Moteče delovno okolje 0,330 1 216 0,566 

Dvom v osebno zdravje 2,229 1 216 0,137 

Komunikacijski napad 9,564 1 216 0,002 

 

Pri prvih dveh faktorjih je p > 0,05, zato razlike med variancami niso statistično 

pomembne (tabela 35). Lahko sprejmem predpostavko o homogenosti varianc. Pri 

tretjem faktorju pa so razlike med variancami obeh skupin statistično pomembne, saj 

p znaša 0,002 in p < 0,05.  

 

 

Tabela 36: Opisna statistika za tretji faktor 

  
Faktor 

 
Vrsta ustanove 

N 
Aritmetična 
sredina (M) 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Min Max 

Komunikacijski 
napad 

Javni sektor 199 -0,05 0,895 0,063 -2 5 

Zasebni sektor 19 0,50 1,720 0,395 -1 7 

Skupaj 218 0,00 1,000 0,068 -2 7 

 

 

Tabela 37: Test analize variance za preverbo hipoteze 

ANOVA 

Faktor 
  

df F p 
Moteče delovno 
okolje 

Med skupinami 1 0,976 0,324 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 

216     

Skupaj 217     
Dvom v osebno 
zdravje 

Med skupinami 1 1,364 0,244 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 

216     

Skupaj 217     

Komunikacijski 
napad 

Med skupinami 1 5,352 0,022 

Nepojasnjena varianca med 
skupinami 

216     

Skupaj 217     
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Prvi in drugi faktor (tabela 37) imata p > 0,05, zato razlike med variancami obeh 

skupin niso statistično pomembne. Pri tretjem faktorju pa so razlike med variancami 

obeh skupin statistično pomembne (p < 0,05), zato lahko delno sprejmem hipotezo, 

da je pojavljanje 'komunikacijskega napada' odvisno od mesta zaposlitve. V povprečju 

(tabela 36) so zaposleni v zasebnem sektorju (M = 0,50) bolj podvrženi 

'komunikacijskemu napadu' kot zaposleni v javnem sektorju. Te razlike so statistično 

pomembne, F (1  216) = 5,352, p < 0,05.  

 

Gledano v celoti je p > 0,05 pri vseh faktorjih obeh lestvic razen pri tretjem faktorju 

pri obeh lestvicah. Zato lahko hipotezo, da obstajajo statistično pomembne razlike 

glede na mesto zaposlitve (javni sektor/zasebni sektor) in pojavom mobinga, 

zavrnem.  

 

Poudariti moram, da je bil delež zasebnega sektorja res zanemarljiv v primerjavi z 

deležem javnega sektorja, zato tudi ne morem rezultatov posploševati na celotno 

populacijo, saj sem imela premajhen vzorec zaposlenih v zasebnem sektorju. 
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4.4.1 Interpretacija 4. hipoteze 

 

Rezultati so pokazali, da ni statistično pomembnih razlik med pojavom mobinga in 

vrsto ustanove. Tak rezultat je lahko odraz premajhnega vzorca zaposlenih v 

zasebnem sektorju, saj je bil vzorec med skupinama neuravnotežen. Raziskave, ki so 

bile opravljene pri nas in v tujini kažejo na uravnoteženost žrtev med javnim in 

zasebnim sektorjem. V Nacionalni raziskavi o trpinčenju na delovnem mestu so 

rezultati pokazali, da so bile »žrtve mobinga enakomerno porazdeljene med zasebni 

in javni sektor, in sicer je bilo 48,1% žrtev zaposlenih v zasebnem sektorju, 49,9% pa 

v javnem« (Urdih Lazar in Stergar, 2010:135). V Norveški študiji so pojav mobinga v 

javnem sektorju zaznali v 8,2%, medtem ko v zasebnem nekoliko več in sicer 10,7% 

(Einarsen, Hoel in Nielsen, 2004). V Združenih državah Amerike so mobing v javnem 

sektorju zaznali v dveh od treh primerov (66,7%), v dveh od treh primerov je bilo kar 

60,5% mobinga zaznanega v zasebnem sektorju (Martin in La Van, 2010). Tudi v 

Avstraliji je 90% anketirancev v javnem sektorju zaznalo mobing, navaja Schallcross 

(2008).  

 

V javnih ustanovah so odnosi večinoma hierarhični, komunikacija med nadrejenimi in 

podrejenimi pa toga. Zato sem pričakovala, da se bodo pojavljaje razlike med javnim 

in zasebnim sektorjem. Res je, da niso vse javne ustanove tako zaprte in je 

organizacija dela dobra, poleg tega pa je ustvarjena tudi pozitivna klima. Tam, kjer so 

odnosi togi in komunikacija šibka, pa se ustvarjajo idealni pogoji za psihično nasilje, 

ki je lahko še kako prikrito.  Tkalec (2001) navaja, da pogosto konflikte, ki se pozneje 

razvijejo v mobing sprožijo pomanjkljivosti v organizaciji dela in neustrezni pogoji. 

Zaradi tega postane konflikt ventil za frustracije, ki jih čutijo zaradi 

preobremenjenosti. Posebej verjetno je, da bodo žrtve postale tiste osebe, ki svojega 

dela ne opravljajo dovolj dobro ali pa ga opravljajo preveč dobro. Pogosto sta mobing 

in nasilje velikokrat že vključena v sam sistem vodenja, kar je zlasti posledica 

avtoritarnega načina vodenja (Cvetko, 2003). Mobing naj bi spodbujala predvsem dva 

skrajna sloga vodenja, in sicer avtoritarni slog ter vodenje brez vajeti (Di Martino, 

Hoel in Cooper 2003). Avtoritarni vodja je kot odločevalec pogosto oblasten in 

samovoljen, pri vodenju brez vajeti pa se vodja izogiba odgovornosti. Gre za 
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neaktivno in hkrati neučinkovito vodenje, kadar med vodjo in podrejenimi ni 

nikakršnega dogovora o delu, drugače kot pri drugih slogih vodenja (Svetič, 2010). 

 

Nadrejeni bi moral spremljati dinamiko v organizaciji in opazovati, ali je kdo od 

zaposlenih mobiran, ob tem pa tudi ustrezno ukrepati. Ker pa je nadrejeni velikokrat 

tudi sam akter oziroma storilec, se tu lahko pojavi problem. Nadrejeni mobing 

uporabljajo, ali pa vsaj tolerirajo, po vsej verjetnosti za zmanjševanje števila 

zaposlenih, saj jim ti predstavljajo konkurenco in se posledično čutijo ogrožene na 

svojem delovnem mestu. S tem pa se izognejo tudi odpravninam, saj žrtve ponavadi 

same dajo odpoved, ker ne zdržijo pritiska. Enega izmed razlogov, da se v javnem 

sektorju pogosteje pojavlja mobing vidim tudi v tem, da si zaposleni v javnem 

sektorju pogosteje upajo opozoriti ali priznati, da so bili žrtve mobinga zato, ker so 

zaposlitve v javnem sektorju bolj stabilne in odpuščanje težje. Povedano drugače: v 

zasebnem sektorju zaposleni manjkrat, oziroma težje priznajo ali opozorijo na 

mobing. 

 

V javnih ustanovah je izobrazbeni nivo praviloma višji in za večino zaposlenih na 

enakem nivoju - na primer: na sodiščih so večinsko pravniki, na fakultetah profesorji, 

v šolah učitelji, v policiji policisti itd. Širši spekter najdemo le v  zdravstvu, sociali in 

javni upravi (ministrstva, lokalna samouprava). Medtem, ko je v zasebnem sektorju 

široka izobrazbena paleta zaposlenih, manjša enotnost glede interesov in vedno 

šibkejša vloga sindikatov, ki jim delavci večinsko tako ne zaupajo več (večina 

zaposlenih ni več vključena v sindikate v primerjavi s časi, ko so bili člani sindikatov 

tako rekoč vsi!). Posebna značilnost zasebnega sektorja je, da je delo normirano, v 

javnem sektorju pa položaj zaposlenih ni odvisen od obsega  vnaprej določenega dela. 

To vedno bolj čutimo državljani, ko pogosto zaman čakamo na odziv na kakšno vlogo 

pa odgovora ni, niti v z Zakonom o upravnem postopku predpisanem času, ne da bi 

zaposleni zato komu in dosledno odgovarjali. V zasebnem sektorju za neizpolnjevanje 

delovnih obveznosti zaposleni pač manj zaslužijo, če se njihov odnos do izpolnjevanja 

delovnih obveznosti ne popravi pa imajo manjšo plačo ali pa celo izgubijo zaposlitev 

iz krivdnih razlogov. 
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Tudi ko govorimo o odnosih, lahko najdemo razlike med javnim in zasebnim: v 

javnem sektorju je povezanost in solidarnost med zaposlenimi večja, ker pripadajo 

istovrstnemu sklopu – denimo zdravstvenih, prosvetnih in socialnih delavcev ali 

policajev, carinikov, vojakov, sodnikov. V zasebnem sektorju pa je med zaposlenimi 

raznovrstnost poklicev in izobrazbenega nivoja, kjer ni povezanosti (vsaj ne takšne, 

kot v javnem sektorju) in se odnosi zreducirajo na relacijo lastnika, predpostavljenih 

in drugih zaposlenih. 

Mobing bi lahko poimenovala tudi kot institucionalno nasilje, saj se izvaja v 

institucijah oziroma na delovnih mestih.  In ko govorim o institucionalnem nasilju 

imam v mislih institucije, kjer so zaposleni ali živijo osebe, ki so že po naravi v 

podrejenem položaju: zapori, prevzgojni ali dijaški in študentski domovi, vojska, 

policija... Njihov položaj se lahko pomembno poslabša brez možne sankcije za 

povzročitelja zato, ker imajo ti posebna pooblastila ali pa zato, ker obstaja učinkovita 

zapreka možnosti, da se za nasilje izve, ko je nekdo tam zaposlen ali tam (mora) 

živeti, ker so druge možnosti oddaljene (čas prestajanja kazni) ali pa predrage (živeči 

v dijaških ali študentskih ter popravnih domovih). 

Kar zadeva stabilnost zaposlitve, so zaposleni v javnem sektorju veliko na boljšem, 

ker redko izgubijo delo. V zasebnem sektorju pa gre za tipičen odnos kapitalističnega 

gospodarstva, kjer gre dejansko za kontinuiteto razmer, v katerih lastnik podjetja 

praviloma terja od zaposlenih, da naredijo čim več za čim manjšo plačo. Če se nekdo 

temu upre, je hitro izpostavljen mobingu ali pa izgubi zaposlitev, ker ga proglasijo za 

tehnološki višek... v javnem sektorju so te možnosti omejene. 
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4.5 Rezultati 5. hipoteze 

 

H5:  Med povzročitelji mobinga se po mnenju anketirancev pogosteje  

 pojavljajo uporabniki kot nadrejeni in pogosteje nadrejeni kot sodelavci. 

 

 

Tabela 38: Opisna tabela pogostotsti pojavljanja Stranke/uporabnika kot povzročitelja mobinga 

Stranka/uporabnik 
 

Frekvenca Odstotek % 

Nikoli 37 17,0 

Redko 104 47,7 

Pogosto 57 26,1 

Zelo pogosto 20 9,2 

Skupaj 218 100,0 

 

Tabela 38 prikazuje deleže pogostosti pojavljanja 'stranke/uporabnika', kot 

povzročitelja mobinga. Če seštejem trditvi 'pogosto' in 'zelo pogosto', potem se po 

mnenju anketirancev ta skupina pojavlja v 35,3%. 

 

 

Tabela 39: Opisna tabela pogostosti pojavljanja Nadrejenega kot povzročitelja mobinga 

Nadrejeni 
 

Frekvenca Odstotek % 

Nikoli 73 33,5 

Redko 72 33,0 

Pogosto 35 16,1 

Zelo pogosto 38 17,4 

Skupaj  218 100,0 

 

Nadrejeni se po mnenju anketirancev pojavljajo v 33,5%. Seštela sem trditvi 'pogosto' 

in 'zelo pogosto'. 
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Tabela 40: Opisna tabela pogostosti pojavljanja Sodelavca kot povzročitelja mobinga 

Sodelavec 
 

Frekvenca Odstotek % 

Nikoli 45 20,6 

Redko 105 48,2 

Pogosto 58 26,6 

Zelo pogosto 10 4,6 

Skupaj 218 100,0 

 

Sodelavci pa se po mnenju anketirabcev pojavljajajo v 31,2%. Seštela sem trditvi 

'pogosto' in 'zelo pogosto'. 

 

 

 
Tabela 41: Opisna tabela pogostoti pojavljanja Podrejenega kot povzročitelja mobinga 

Podrejeni 

 Frekvenca Odstotek % 

Nikoli 107 49,1 

Redko 89 40,8 

Pogosto 20 9,2 

Zelo pogosto 2 0,9 

Skupaj 218 100,0 

 

 

Podrejeni se po mnenju anketrirancev pojavlja v še najmanjšem odstotku in sicer le 

10,1%. Seštela sem trditvi 'pogosto' in 'zelo pogosto'. 

 

Glede na rezultate zgornjih tabel lahko hipotezo, ki pravi, da se med povzročitelji 

mobinga po mnenju anketirancev pogosteje pojavljajo 'stranke/uporabniki' kot 

nadrejeni in pogosteje nadrejeni kot sodelavci, potrdim. 
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4.5.1 Interpretacija 5. hipoteze 

 

Rezultati hipoteze 5 kažejo na to, da gre pri podatkih za navajanje mnenja 

anketirancev in ne lastne izkušnje. Tisti, ki pa so že doživeli mobing, pa so zapisali: 

»Izvajala ga je ravnateljica nad mano in še nekaj ljudmi.«, »Naši, nekateri, mladostniki 

izvajajo nad vzgojitelji poseben mobing; ne sprejmejo nobenih obveznosti in dolžnosti, 

na samosvoj način pa verbalno in psihično izvajajo pritisk, da bi si izborili svoje 'pravice' 

do vsega tistrega, kar je bil njihov stil življenja do prihoda; npr.: ponočevanje, 

neobiskovanje šole, izmikanje vsem opravilom, izsiljevanje za denar...«, ter »Sem pa bila 

deležna hudega mobinga v prejšnji službi (v društvu-NVO) s strani predpostavljenih. 

Izjave anketirancev kažejo različne rezultate, največkrat pa se še vedno navaja 

Nadrejenega, kot povzročitelja mobinga.  

 

V Nacionalni raziskavi trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji se je pokazalo, da so 

med »povzročitelji mobinga najpogosteje nadrejeni (81%), sledijo sodelavci (33%), 

podrejeni (14,9 %) ter stranke, bolniki oz. študentje« (Urdih Lazar in Stergar, 

2010:135). Tudi podatek raziskave Jakopin in Selilč (2010:103) navaja, »da ima 

večina povzročiteljev mobinga (76%) višji izobrazbeni status, torej gre večinoma za 

nadrejene osebe.« V moji raziskavi pa so podatki nekoliko drugačni. Najpogosteje se 

med povzročitelji mobinga pojavljajo stranke/uporabniki (35,3%), nato nadrejeni 

(33,5%), sodelavci (31,2%) ter podrejeni (10,1%). Taki rezultati so v vzgoji in 

izobraževanju verjetno pričakovani, saj gre tu za drugačno vrsto dela, kot pri 

uradništvu. Pri delu z mladostniki na primer v vzgojnih zavodih, prevzgojnih domovih 

idr. verjetno izvajajo več mobinga stranke/uporabniki kot pa pri delu v šolstvu, saj se 

v vzgojnih zavodih in drugih socialnih ustanovah srečujemo s specifičnimi težavami 

mladostnikov, ki na svojstven način želijo priti do ugodja, kot so ga imeli pred 

vstopom v institucijo. Tudi Norveška študija je pokazala, da je 54% žrtev za storilca 

nadlegovanja navedlo enga ali več nadrejenih. Še večji odstotek pa se je pojavil med 

skupino žrtev, ki so v več kot  81% navedle, da je bil njihov storilec nadrejeni 

(Einarsen, Hoel in Nielsen, 2004), medtem ko v ZDA in VB le 10–38% (Martin in La 

van, 2010).  
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V primerjavi z delom v šolstvu in delom v vzgojnih institucijah, se delavci (svetovalni 

delavci, vzgojitelji, socialni delavci....) v šolstvu z mladostniki srečujejo manj časa, kot 

pa v vzgojnih institucijah, kjer so z njimi cel dan. Zato se tu lahko pojavljajo razlike v 

navajanju povzročitelja mobinga oziroma psihičnega nasilja. Med tistimi, ki so izbrali 

možnost drugo, pri navajanju storilcev, so kar 4 osebe navedle starše. Menim, da po 

njihovem mnenju starši preveč pričakujejo od svetovalca/vzgojitelja/pedagoga in 

zato svoje nerealne in neučinkovite odnose z mladostnikom, prenašajo na njih v obliki 

psihičnega nasilja kot so verbalni napadi in grožnje. Pogosto so starši do svojih otrok 

tudi preveč zaščitniški, zato so pripravljeni narediti vse za svojega otroka, pa čeprav z 

negativnimi dejanji.  

 

Zanimivi so tudi podatki raziskave Mobing med učitelji v osnovni šoli, pri kateri je »kar 

15 anketiranih učiteljev (14,2%) izjavilo, da so (že) bili oz. so (še) žrtve trpinčenja na 

delovnem mestu. Delež le-teh je presenetljivo visok, saj nakazuje, da je najmanj vsak 

sedmi anketirani učitelj izpostavljen mobingu. /.../ Opazovalcev dogajanja je kar 19 

anketiranih (17,9%). Nadlegovanje na delovnem mestu v šolski sredini je torej še 

kako prisotno. Trije anketirani učitelji so celo priznali, da so sami izvajali mobing. S 

psihičnim nasiljem se v nobeni od teh vlog ni srečalo zgolj 69 anketiranih učiteljev 

(65,1%)« (Bezenšek in Purgaj, 2009:16). Avtorici  (prav tam:20-21) sta navedli, da je 

v kar 12,3% mobing izvajala ravnateljica, v 6,6% sodelavci, v kar 4,7% učenci in 3,8% 

njihovi starši. Zame je presenetljiv predvsem podatek o učencih, glede na to, da je 

med učenci in starši le majhna razlika v odstotku. V današnjem času, mladostniki vse 

preveč uveljavljajo svoje pravice, dolžnosti pa zanemarjajo. Posledica tega je vsekakor 

nespoštovanje do učiteljev in zgubljanje njihove avtoritete.  

 

»Nekatere druge raziskave (npr. Carnero, Martinez, Sanchez–Mangas, 2006) so 

pokazale nekoliko drugačno stanje, po katerem največ mobbinga prihaja prav s strani 

sodelavcev. Tako tudi slovenska raziskava iz leta 2003 (Brečko, 2007) navaja, da so v 

največji meri izvajalci mobbinga sodelavci (44%), sledijo nadrejeni (37%), nato 

nadrejeni in podrejeni skupaj (10%) ter nenazadnje tudi podrejeni sami (9%)« 

(Dolinar, Jere in Meško, 2009). Glede na to kdo je povzročitelj mobinga lahko to 

ustrezno povežem tudi z vrsto mobinga.  
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Kadar je nadrejeni sovražen do zaposlenega na nižjem položaju in se to kaže z 

agresivnim ter žaljivim vedenjem, govorimo o bossingu. Možna pa je tudi obratna 

situacija, ko govorimo, da je skupina podrejenih tista, ki izvaja psihično nasilje nad 

nadrejenim, ki je v tem primeru žrtev. Takšno vrsto nasilja imenujemo stuffing 

(Bakovnik, 2006). O bossingu bi lahko govorili v primeru anketiranke, ki je zapisala, 

da je bila deležna mobinga s strani ravnateljice. O stuffingu pa v primeru anketiranke, 

ki je navajala mladostnike.  

 

Na vprašanje, kako je mogoče, da je več primerov mobinga s strani uporabnikov, kot s 

strani nadrejenih, je možnih več razlag. Prav gotovo je eden izmed vzrokov v tem, da 

je uporabnikov preprosto bistveno več kot nadrejenih, zato je tudi večja možnost da 

le ti izsiljujejo, grozijo in nadlegujejo zaposlene, ki delajo z njimi in na tak način želijo 

opozoriti nase.  

Kar pa zadeva mobing s strani nadrejenih, je razlaga lažja. Nadrejeni so v 

superiornem položaju in imajo višje dohodke, kar jim godi. Istočasno imajo tudi večjo 

odgovornost, kar pa jim ne ustreza. Odgovornost skušajo prenesti na podrejene tako, 

da kritizirajo njihovo delo tudi tedaj, ko to ni potrebno in tako izvajajo nasilje-mobing, 

s katerim kompenzirajo svoje nelagodje nositi odgovornost. Kadar gre za timsko delo 

opisano ravnanje splahni zaradi medsebojne odvisnosti v ekipi, ki je lahko uspešna le, 

če v njej prevlada sodelovanje in stabilnost dobrih odnosov. Ker se nadrejeni v timu 

tega zavedajo, je mobing redek in v takih pogojih dela prej izjema kot način za dosego 

avtoritarnih ciljev. 

V klasičnem odnosu predpostavljenih ("šefov") do podrejenih zaposlenih v razmerah 

navadnih proizvodnih procesov pa je mobing posledica narcisoidnih lastnosti 

posameznikov, ki svoje lastne travmatične izkušnje (celo iz otroških let) prenašajo na 

podrejene. Za tako ravnanje imajo na razpolago vrsto različnih mehanizmov: 

napenjanje norme, previsoke zahteve, kritika izvedbe ali nepriznavanje uspešno 

oporavljenega dela. Vse v (sedanjem času) razmerah krize in visoke brezposelnosti, ki 

povzroča strah pred izgubo dela in posredno toleranco nasilja, ki ga žrtve težko 

prijavijo. O nesposobnosti predpostavljenih, ki poskušajo svojo nesposobnost prikriti 

s prenašanjem odgovornosti za neuspeh na podrejene pa smo že opozorili. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

 

Dejstvo je, da se nasilje na delovnem mestu dogaja tudi pri nas. Ker se o tem veliko 

govori v raznih podjetjih in velikih organizacijah, me je zanimalo, če je pojav razširjen 

tudi med poklici pomoči. Ugotovila sem, da je pojav mobinga med poklici pomoči 

manj razširjen glede na pri nas že opravljene raziskave mobinga med zdravstvenimi 

delavci. Ne gre pa zanemariti določena manjša odstopanja, ki nakazujejo na pojav 

mobinga med poklici pomoči. Mobing se dogaja tudi pri teh poklicih, le da je njegova 

zaznavnost oz. pojavnost ožja. Glede na vrsto zaposlitve, mesto zaposlitve in starost 

vprašanih pojav mobinga ni statistično pomemben. Zanimivo je, da so zaposleni stari 

med 42 in 50 let bolj podvrženi 'vplivu na delovne naloge' in 'motečemu delovnemu 

okolju'. Sicer pa je bilo primerjave težko izračunati natančno, ker vzorec ni bil 

uravnotežen. Po mnenju vprašanih, se kot povzročitelji mobinga najpogosteje 

pojavljajo stranke/uporabniki, sledijo jim nadrejeni, nato sodelavci in na koncu še 

podrejeni. Prav gotovo je eden izmed vzrokov v tem, da je uporabnikov preprosto 

bistveno več kot nadrejenih, zato je tudi večja možnost da le ti izsiljujejo, grozijo in 

nadlegujejo zaposlene, ki delajo z njimi in na tak način želijo opozoriti nase. Nekaj 

takega je zapisala tudi ena izmed vprašanih.  

 

Pri doživljanju mobinga gre za hudo obliko zlorabe, zato bi bilo idealno, če bi 

povzročitelje mobinga sankcionirali z odpovedjo delovnega razmerja za najmanj eno 

leto. V tem letu mora obvezno poiskati ustrezno psihosocialno pomoč. Idealno bi bilo 

tudi, da bi se žrtvi, ki je sama dala odpoved zaradi utrpljenega mobinga, izplačalo 

odpravnino, če je bilo ugotovljeno, da je podala odpoved zaradi tega. Sama bi uvedla 

tudi zelo visoke kazenske sankcije za povzročitelja, s čimer bi vsak prej premislil 

preden bi si želel uporabljati tako metodo nad zaposlenimi. To so nekatere moje 

ugotovitve, dejstvo pa je, da se je treba vsakršnega raziskovanja mobinga lotiti nadvse 

natančno in dosledno. Pri meni so se pokazale kar precejšnje pomanjkljivosti in sicer: 

vprašalnik ni bil dovolj natančen, manjkalo je vprašanje Ali si/si že bil(a) žrtev 

mobinga?, še vedno premajhen in neuravnotežen vzorec. Prav tako si je treba za 

raziskovanje pojava vzeti veliko časa, da se pridobi natančen in dovolj velik vzorec, o 

tem bi bilo treba pisati več strokovnih člankov.  



100 

 

Pri nas se o mobingu še vedno najde bolj malo strokovnega gradiva. O pojavu 

mobinga med poklici pomoči, pa še sploh ni bilo nobene raziskave. Na tem mestu bi se 

mi zdelo primerno, da se naredi razširjena raziskava med posameznimi poklici 

pomoči in analizira stanje v Sloveniji.  

 

Socialni pedagogi smo zelo razmejeni na eni strani s svojo držo pomoči, katero 

zagovarjamo ne glede na to, za koga gre,  po drugi pa v pravni sistem, ki nam zavezuje 

roke in onemogoča učinkovito poseganje. Takorekoč smo odvisni od socialnih služb, 

katere pa nemalokrat svojega dela ne opravijo dovolj natančno. Zato se lahko tu 

pojavijo konflikti, ki prerastejo v mobing. Zavedati se moramo, da ko gre za žrtve 

kakršnega koli nasilja, je na prvem mestu zaščita teh. Zato morajo svojo vlogo 

natančno in hitro opravit vse vpletene socialne službe. Prav tu pa je jedro spora 

večine primerov, kajti postopki so velikokrat prepočasni in primer prej zastara, kot 

dobi sodni epilog. Torej gledano s širše perspektive je delo katerega koli zaposlenega 

v poklicih pomoči izredno težko, prav zaradi pričakovanj hitrega ukrepanja. In v tem 

kontekstu se mobing lahko pojavlja tudi kot opustitev določenega dejanja, kar se 

pokaže v pasivni obliki, ko določen profil svojega dela ne opravi. In to je kdaj še celo 

hujše kot pa aktivni mobing. Socialni pedagogi svoje delo na splošno opravljamo zelo 

dobro oz. imamo široko paleto kompetenc, ki lahko pripomorejo tudi pri reševanju 

konfliktov na delovnem mestu, zato mislim, da tudi pojav mobinga za nas ni tako trd 

oreh, da ne bi mogli prispevati k preventvi le tega oz. njegovemu razreševanju, ne 

glede na to, na kateri strani bi se znašli. 
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PRILOGA 1: Vprašalnik 
 

Sem Manca Žnidaršič, absolventka socilane pedagogike in v svoji diplomski nalogi 

ugotavljam razširjenost mobinga med zaposlenimi v poklicih pomoči. "Mobing je 

oblika psihičnega nasilja na delovnem mestu med sodelavci ali med 

podrejenimi in nadrejenimi. Žrtev je pri tem v podrejenem položaju in 

izpostavljena sistematičnim in dalj časa trajajočim napadom ene ali več oseb. 

Namen tega dejanja je izrinjenje iz delovne organizacije oziroma iz sistema" 

(Leymann, 1996). Mobing povzroča resne psihične, socialne in zdravstvene posledice.  

Vprašalnik je popolnoma anonimen in traja približno 5 do 10 minut. Rezultati 

vprašalnika bodo uporabljeni izključno za potrebe raziskovanja pri moji diplomi. Za 

vaš trud se vam najlepše zahvaljujem.  

 

1. Spol: 
 

 Moški 

 Ženski 

 

 

2. Starost: 
  

_______________________________________________________ 
  

 
3. Vaš stan: 

 

 Samski(a) 

 Poročen(a) 

 Izvenzakonska skupnost 

 Ločen(a) 

 Samohranilec(ka) 

 

 

 

 
 

4. Izobrazba (npr.: univ.dipl.soc.ped): 
 

_______________________________________________________ 

 



 

 

5. Stopnja izobrazbe: 
 

 Dokončana srednja šola (V. stopnja) 

 Dokončana višja šola (VI. stopnja) 

 Dokončana visoka šola (VII. stopnja) 

 Magisterij (VIII. stopnja) 

 Doktorat (IX. stopnja) 

 

6. Kje ste zaposleni? 
 

 Javna ustanova 

 Zasebna ustanova 

 Nevladna organizacija 

 

7. Vrsta zaposlitve: 
 

 Za določen čas 

 Za nedoločen čas 

 

8. Koliko časa ste zaposleni na tem delovnem mestu? 
 

______________________________________________ 

 

9. Označite koliko spodnje trditve veljajo za vas. Na delovnem mestu... (po Leymann, 
1996) 
 

 

1-Sploh 

ne velja 

2-Ne 

velja 
3-Velja 

4-Zelo 

velja 

nimam možnosti komuniciranja 
    

sem prekinjen(a) med govorom 
    

mi preprečujejo izražanje mnenja 
    



 

 

se nad menoj verbalno znašajo 
    

se verbalno znašajo nad mojim zasebnim življenjem 
    

me terorizirajo po telefonu (e-pošti) 
    

dobivam pisne grožnje 
    

je moja prisotnost ignorirana 
    

se me izogibajo 
    

se določene osebe z menoj ne pogovarjajo 
    

mi je prepovedano pogovarjanje z določenimi 

osebami 
    

sem prostorsko izoliran(a) od ostalih 
    

so določenim osebam prepovedali, da se 

pogovarjajo z mano     

je moja »fizična« pristonost v določene prostore 

prepovedana 
    

so o meni razširjene ne resnice oz. laži 
    

me obrekujejo 
    

se mi posmehujejo 
    

se o meni širijo ne resnice oz. laži, da sem psihično 

bolan(a) 
    

se norčujejo iz mojega privatnega življenja 
    

sem prisiljen(a) početi ponižujoča dela 
    

me ozmerjajo z nespodobnimi in ponižujočimi izrazi 
    

ne dobim delovnih navodil ali nalog 
    

sem prikrajšan(a) za določene delovne naloge, ki bi 

jih znal(a) opraviti 
    

so mi dodeljene nepomembne naloge 
    

so mi dodeljene naloge, ki so precej pod mojimi 

zmožnostmi 
    

so mi dodeljene ponižujoče delovne naloge 
    



 

 

so mi dodeljene delovne naloge, ki so precej nad 

mojimi zmožnostmi 
    

so mi dodeljene nevarne delovne naloge 
    

sem fizično ogrožen(a) 
    

sem fizično napaden(a) 
    

sem prisiljen(a), da porabim/vložim veliko vsoto 

denarja 
    

sem spolno napaden(a) 
    

 

 
 
10. Označite, kako pogosto se vam dogajajo spodnje stvari. (po Björkqvist in Österman, 

1992) 
 

 

1- 

Nikoli 

2-

Redko 

3-

Pogosto 

4-Zelo 

pogosto 

Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas 

premestijo na drugo delovno mesto? 
    

Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas 

zasmehujejo oz. da se norčujejo iz vaših 

telesnih/značajskih lastnosti? 

    

Ste na delovnem mestu pogosto deležni kletvic ali 

vulgarnih izrazov? 
    

Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da kričijo na 

vas? 
    

Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vas žalijo 

zaradi vaše narodnosti ali prepričanja (verskega, 

političnega)? 

    

Se vam na delovnem mestu pogosto dogaja, da vam ne 

priznajo letnega dopusta in prostih dni? 
    

Se vam dogaja, da vam na delovnem mestu pogosto grozijo 

s fizičnim nasiljem? 
    

Se vam pogosto dogaja, da se vam neopravičeno zmanjša 

možnost za izražanje sebe? 
    

Se vam pogosto dogaja, da vas brez razloga motijo pri delu? 
    

Se vam pogosto dogaja, da vas glasno utišajo? 
    

Vas pogosto kritizirajo brez utemeljenega razloga? 
    



 

 

Se vam pogosto dogaja, da razkrivajo občutljive podatke 

vašega zasebnega življenja? 
    

Se vam pogosto posmehujejo? 
    

Pogosto omalovažujejo vaše mnenje? 
    

Vaše delo pogosto ocenjujejo na napačen in posmehljiv 

način? 
    

Pogosto dvomijo v vašo razsodnost? 
    

Se vam pogosto dogaja, da vas obtožujejo, da ste duševno 

moteni? 
    

 

 

11. Simptomi prisotnosti mobinga v nekem delovnem okolju so lahko različni. Ali 
opažate katerega izmed naštetih pojavov v vašem delovnem okolju? Možnih je več 
odgovorov. (po Brečko, 2003) 
 

 Povečana fluktuacija zaposlenih 

 Pogosta bolniška odsotnost 

 Zamujanje na delo 

 Namerna diskreditacija posameznika 

 Agresivno komuniciranje 

 Poskusi izoliranja posameznikov 

 Zmanjšana storilnost 

 Nezgode pri delu 

 Pogoste napake pri delu 

 Izredno visoke zahteve za delo 

 Podcenjevanje sposobnosti zaposlenih 

 Avtoritarni način vodenja 

 Nejasno vodenje 

 

 

 

 



 

 

12. Kdo so po vašem mnenju najpogostejše žrtve mobinga oziroma psihičnega nasilja 
na vašem delovnem mestu? (Kostelić Martić,2007) 
 

 

1-

Nikoli 
2-Redko 3-

Pogosto 
4-Zelo 

pogosto 

»Poštenjak« – oseba ki je opazila in prijavila 

nepravilnosti pri delu 
    

Mlada oseba oz. pripravnik ki se je šele zaposlila 
    

Starejša oseba tik pred upokojitvijo 
    

Telesni invalid 
    

Oseba, ki je pogosto na bolniški odsotnosti 
    

Oseba, ki zahteva boljše pogoje dela 
    

Oseba, ki je nadpovprečno ustvarjalna 
    

Oseba druge veroizpovedi ali drugega etničnega 

izvora 
    

Oseba, ki po letih prekomernega dela zahteva 

priznanje ter povečanje plače 
    

Oseba drugačne spolne usmeritve 
    

Drugo (napišite kdo): 
 
 
 
 

    

 

 
 
13. Kdo je po vašem mnenju najpogosteje povzročitelj psihičnega nasilja na vašem 

delovnem mestu? 
 

 
1-Nikoli 2-Redko 3-Pogosto 4-Zelo pogosto 

Nadrejeni 
    

Sodelavec 
    

Podrejeni 
    

Stranka/uporabnik 
    

Drugo (napišite kdo): 

 
    



 

 

14. Kaj je po vaši oceni vzrok za mobing oz. psihično nasilje na vašem delovnem 
mestu? Možnih je več odgovorov. 
 

 Avtoritarni slog vodenja in upravljanja 

 Negativne karakterne lastnosti sodelavcev 

 Slaba organizacija delovnega procesa 

 Pravica posameznika, da pove svoje mnenje ni zaščitena 

 Medsebojno nezaupanje 

 Slaba seznanjenost s pravili, pravicami in dolžnostmi 

 Zanikanje konfliktov 

 Neodkrito komuniciranje 

 Delovno okolje, ki je izrazito tekmovalno 

 Presežek delovne sile 

 Slabo in nezadostno vključevanje in sodelovanje zaposlenih pri odločanju 

 Slabe možnosti za poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje 

 Pomanjkanje spoštovanja kulturnih razlik 

 Nič od tega 

 
 
 
 
15. Odnosi na delovnem mestu lahko vplivajo tudi na vaše zdravje. Katere od naštetih 

zdravstvenih težav, ki ste jih že imeli, bi povezali z vašim delovnim okoljem? 
Možnih je več odgovorov. 
 

 Slabost 

 Glavobol 

 Depresije 

 Motnje spanja 

 Razbijanje srca 

 Želodčne težave 

 Izguba volje 



 

 

 Težave s koncentracijo 

 Napadi panike 

 Upadanje samozavesti 

 Kriza osebnosti 

 Nevroza 

 PTSS (posttravmatski stresni sindrom 

 Anksioznost 

 Nič od tega 

 Drugo: 

 

 

16. Bi na to temo še kaj dodali? 
 

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________ 


