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POVZETEK  

Ljudje danes velik del svojega časa preţivijo na delovnem mestu, kjer pa odnosi niso samo 

spoštljivi in prijateljski. Pogosto se lahko sliši prav nasprotno. Pojavljajo se različne oblike 

nasilja, ki prizadenejo vedno več ljudi. Ena izmed oblik psihičnega nasilja, o kateri je vse več 

raziskav ter govora, je mobing. Ţrtve mobinga so lahko vsi zaposleni, tudi tisti na odgovornih 

delovnih mestih, ne glede na starost in spol. Vzroki, ki lahko pripeljejo do mobinga, so lahko 

osebne, poslovne ali strokovne narave. Posledice, ki nastanejo, pa so lahko velike tako za 

ţrtev kot za organizacijo. Mobing organizaciji povzroči visoke stroške, na ţrtvi pa pusti 

psihične in fizične teţave. V raziskovalnem delu naloge je predstavljena raziskava, ki sem jo 

izvedla med zaposlenimi v slovenskem podjetju s storitveno dejavnostjo. Namen raziskave je 

ugotoviti stopnjo mobinga med zaposlenimi in predlagati moţne izboljšave. 

Ključne besede: delovno mesto, nasilje, mobing, ţrtve, organizacija.  

SUMMARY  

People nowadays spend large amount of their time at a workplace, where the relationships are 

not always respectful and friendly. Unfortunately, often just the opposite can be heard. There 

are various forms of violence, which affect more and more people. One form of such 

psychological violence, which is becoming increasingly talked about, is mobbing. The victims 

of mobbing can be all employees regardless of position, age or gender. Causes leading to 

mobbing can be of personal, business or technical nature and consequences that arise may be 

great for both the victims and the organization. In fact, mobbing brings high costs to an 

organization as well as causes the psychological and physical problems to its victims. 

Research part of the paper includes research which I performed among employed people in a 

Slovenian service company. The purpose of this research is to determine the level of mobbing 

among employees and suggest possible improvements.  

Key words: workplace, violence, mobbing, victims, organization  

UDK: 658.3:364.634(043.2) 
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1 UVOD  

Mobing bi lahko definirali kot premišljeno, ţaljivo, neprijazno in ponavljajoče se sovraţno 

obnašanje, ki pri posamezniku povzroči čustvene posledice, te pa vplivajo na njegovo 

psihično in pozneje tudi na fizično zdravje. Drugače povedano: mobing je sistematično, 

dolgotrajno izraţanje sovraţnosti na poloţaju moči. Ta moč je lahko formalna, ko se tako 

vede nadrejeni (govorimo lahko o »bossingu«), ali neformalna, ko to počne vplivni sodelavec 

ali skupina (Varuh človekovih pravic 2004). 

Ţrtve mobinga, nekateri ga imenujejo socialni stres, drugi psihološko nasilje – so lahko vsi 

zaposleni, tudi tisti na odgovornih delovnih mestih, ne glede na starost in spol. Zanimivo pa je 

tudi, da so ţrtve mobinga pogosto najbolj produktivni delavci, tisti, ki predlagajo spremembe, 

se prostovoljno javljajo za delo, imajo visoke etične standarde in se zavzemajo za spoštovanje 

človekovih pravic. Število ţrtev dolgotrajnega psihičnega terorja strmo narašča.  

Raziskava Inštituta za varovanje zdravja RS, ki je bila izvedena leta 2007, je pokazala, da je 

19,3 odstotka anketirancev, včasih ali pogosto, izpostavljenih nadlegovanju ali šikaniranju na 

delovnem mestu, diskriminaciji je bilo izpostavljenih 8,2 odstotka anketirancev, 6,4 odstotka 

pa jih je bilo deleţnih groţenj z nasiljem. V vzorec je bilo vključenih 3400 oseb, ki so bile na 

dan začetka anketiranja (20. oktobra 2007) stare 15 let ali več (Inštitut za varovanje zdravja 

2008).   

V projektni nalogi bom podrobneje predstavila in analizirala psihično nasilje na delovnem 

mestu. S pomočjo anket bom raziskala pojav mobinga v slovenskem podjetju, ki se ukvarja s 

storitveno dejavnostjo in kako ta vpliva na zaposlene. Na podlagi pridobljenih podatkov bom 

predlagala, kako preprečiti in odpraviti posledice, če/ko pride do nasilja.  

1.1  Nameni in cilji projektne naloge 

Mobing je med delodajalci in drugimi odgovornimi v podjetjih tabu tema, predvsem zaradi 

dveh zmotnih prepričanj, in sicer (Zajc 2008):  

- če o mobingu ne govorim, to pomeni, da v našem podjetju mobinga ni;  

- manj ko zaposleni vedo o mobingu, manjša je moţnost, da se razvije.  

Vsi, ki se zavedajo nevarnosti, ki jih prinaša mobing, bi se morali o tem informirati, svoje 

znanje in izkušnje pa deliti z drugimi. Delodajalec, ki je odgovoren, bi moral sam poskrbeti 

za ustrezno informiranje zaposlenih, v zameno pa lahko zahteva odgovorno ravnanje 

vsakega posameznika, ki v svojem delovnem okolju zazna prve zametke mobinga. Pogoje za 

razvoj mobinga namreč predstavlja prav okolje, kjer se ljudje ne zavedajo, da je mobing 

neupravičen in nedovoljen (Zajc 2008).  
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Cilj projektne naloge je ugotoviti prisotnost mobinga in kako omenjeni pojav vpliva na 

delovno učinkovitost zaposlenih in/ali njihovo motivacijo. Osredotočila se bom na predloge, 

kako nasilje preprečiti in odpraviti posledice, če/ko do njega pride.  

1.2  Metode za doseganje ciljev 

V prvem delu naloge bom s pomočjo literature podrobno opredelila vrste nasilja na delovnem 

mestu, predvsem pa se bom posvetila nasilju, imenovanem mobing. Analizirala bom tudi 

razširjenost nasilja v Sloveniji in drugod po Evropi ter zakaj do njega pride. Dotaknila se bom  

tudi posledic mobinga na zaposlene in posledično podjetje ter moţnih ukrepov za 

preprečevanje in tudi odpravo nasilja. 

V drugem delu naloge bom s pomočjo ankete, ki sem jo razdelila med 150 naključno 

izbranimi posamezniki v storitvenem podjetju, ugotovila prisotnost mobinga ter kako 

omenjeni pojav vpliva na zaposlene. V omenjenem podjetju je zaposlenih pribliţno 1.000 

ljudi. Gre za podjetje, katerega lastnik je drţava. Anketa je razdeljena na dva dela, v prvem 

delu so demografska vprašanja, drugi del pa vsebuje splošna vprašanja, ki se navezujejo na 

prisotnost in pojavne oblike mobinga (gl. prilogo 1). Pridobljene podatke bom predstavila 

opisno in z grafičnimi prikazi s pomočjo Microsoft Excela. Na koncu bom podala še končno 

analizo vrnjenih vprašalnikov ter predloge, kako nasilje preprečiti in odpraviti posledice, če 

/ko do njega pride.  
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2 NASILJE NA DELOVNEM MESTU 

Nasilje na delovnem mestu ni nov pojav, v druţbi pa je uspel pritegniti pozornost šele v 90-ih 

letih prejšnjega stoletja. Podlaga za ta preboj so bile številne raziskave delovnega okolja, 

vplivov delovnega okolja na učinkovitost dela in s tem na konkurenčnost ter uspešnost 

podjetij. Raziskave so pokazale pomembnost človeka v delovnem procesu ter njegovega 

počutja, medsebojnih odnosov na delovnem mestu in pomen upravljanja s človeškimi viri za 

večjo produktivnost in uspešnost dela. Znotraj teh raziskav so raziskave o stresu na delovnem 

mestu v 70-ih in 80-ih letih začele opozarjati na pojav nasilja na delovnem mestu kot na 

pomemben moteči dejavnik delovnega procesa (Arnšek 2007, 1). 

2.1 Oblike nasilja na delovnem mestu  

Večina nasilja se odvija na besedni ravni. Namreč, nasilje izhaja iz predsodkov in stereotipnih 

prepričanj, zaradi katerih se do ljudi, na katere navezujemo predsodke in stereotipe, vedemo 

drugače kot do drugih. Zaradi omenjenega smo do lastnega nasilja manj kritični, ker s svojimi 

stereotipnimi prepričanji opravičujemo poniţevanje, diskriminiranje in drugo krivično 

ravnanje (Društvo za nenasilno komunikacij b. l.).  

Evropska fundacija za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ločuje dve 

osnovni obliki nasilja na delovnem mestu. Nasilje se lahko pojavi v fizični ali psihični obliki 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2007).  

2.1.1 Fizično nasilje 

Fizično nasilje je usmerjeno na človekovo telo ali njegovo ţivljenje. Gre za zlorabo fizične 

sile in je izrazitejša stopnja nasilja, ki se začne s psihičnim nasiljem. Fizične bolečine, ki jih 

povzročitelj povzroči, spremljajo vedno psihične posledice pri ţrtvi (Kuhar idr. 1999, 10). 

Med dejanja fizičnega nasilja tako štejemo: udarce z roko ali predmeti, brcanje, metanje 

predmetov proti osebi ali v osebo, odrivanje, dotikanje, polivanje s tekočino ipd.  

2.1.2 Psihično nasilje 

Psihično nasilje so dejanja, ki najpogosteje potekajo na besedni ravni in negativno vplivajo na 

samopodobo, samozavest ter samozaupanje druge osebe. Sem sodi grobo kritiziranje 

človekove osebnosti, ţaljenje, zmerjanje, poniţevanje, ustrahovanje in groţnje z besedami, s 

kričanjem, telesno drţo, ustvarjanje negativnih mnenj o osebi na podlagi predsodkov in 

stereotipov, ignoriranje, molčanje, da bi dosegli svoj cilj, širjenje negativnih govoric o osebi, 

da bi zmanjšali njen ugled v druţbi, izoliranje osebe od ljudi, s katerimi bi ţelela ohraniti stik 

(Društvo za nenasilno komunikacijo b. l.).  
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Psihično nasilje se deli na nadlegovanje in diskriminacijo. Ko govorimo o nadlegovanju, le-

tega delimo na (Di Martino 2005, 4): 

- mobing in  

- spolno nasilje.  

Pri diskriminaciji pa se nasilje izvaja na podlagi (Di Martino 2005, 4): 

- spola; 

- rase; 

- vere;  

- starosti;  

- spolne usmerjenosti;  

- nacionalnosti; 

- raznih telesnih hib.  

2.2 Žrtve nasilja  

Ţrtev nasilja je oseba, ki jo druga oseba nadzoruje, kaznuje, izolira, zastrašuje. To lahko 

počne pod krinko ljubezni: »ker ti hočem dobro«, ali iz prepričanja, da ima to pravico, ker je 

oseba manj vredna ali sploh ničvredna. Ţrtve nasilja na delovnem mestu so največkrat tiste 

osebe, nad katerimi se povzročitelj nasilja počuti ogroţenega, lahko pa je tudi katerikoli od 

zaposlenih, nad katerim povzročitelj stresa svoje frustracije in dokazuje svojo premoč. 

Povzročitelj s svojim vedenjem osebi sporoča, da je manj vredna kot on. Ena od posledic 

nasilja je, da ţrtev začne verjeti tem sporočilom (Društvo za nenasilno komunikacijo b. l.). 

Ponavadi se nasilje vrši nad zaposlenimi, ki imajo pozitivne lastnosti, katere v povzročitelju 

vzbudijo ljubosumje, prezir in ogroţenost.  

Zaposleni, ki so najbolj izpostavljeni nasilju, so (Štinek 2010, 8): 

- zelo uspešni delavci, strokovnjaki; 

- zavzeti, pogosto ţelijo prostovoljno opraviti kakšno delo; 

- osebe z visoko integriteto; 

- osebe z visokimi etičnimi standardi; 

- pripadniki ras, etničnih skupin, spolne usmerjenosti ipd.  
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2.3 Nadlegovalci 

Raziskave Inšpektorata RS za delo (Arnšek 2007, 7–8) so pokazale, da je povzročiteljem 

nasilja skupno, da ţelijo biti za vsako ceno na najvišjih poloţajih druţbene lestvice glede 

moči odločanja in slave oz. v središču pozornosti. Za svojimi dejanji skrivajo lastno 

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

zavist, ljubosumje, slabo samopodobo, nizko samovrednotenje in nizko samozavest. 

Povzročitelji nasilje vršijo na zavedni ali nezavedni ravni (zlasti v začetni fazi). Uporabljajo 

pa vedenjske vzorce, zlorabe, obtoţevanja, predsodke, nasprotovanja, sprevračanja, laţi, 

negativizem in nasilna vedenja. V sebi čutijo strah, da bi bila javno razkrita njihova 

neustreznost, nesposobnost in pomanjkanje znanja. Na osnovi zgodnjih ţivljenjskih izkušenj 

so naučeni, da se lahko izognejo neprijetnim situacijam in neprijetnim posledicam lastnih 

dejanj z zanikanjem, obtoţbo drugega in igranjem ţrtve. Povzročitelji nasilja na delovnem 

mestu so lahko občasni ali stalni. Občasni uporabljajo nasilje za reševanje občasnih 

neugodnih situacij, stalni pa so z nasiljem obsedeni in ne »morejo ţiveti« brez stalne tarče. 
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3 MOBING  

Mobing izhaja iz angleškega glagola to mob, ki pomeni planiti na, napasti, lotiti se nekoga. 

Mobing obstaja odkar obstaja ljudski rod in ţelja posameznika za oblastjo, potreba po 

poniţevanju drugih, odkar obstajajo občutki ljubosumja, zavisti in sovraštva. Ţe leta 1976 je 

ameriška psihiatrinja Carroll Brodsky prepoznala nekoliko primerov psihičnega nadlegovanja 

na delovnem mestu in jih uvrstila med poklicne bolezni ter jih prijavila pristojni sluţbi. 

Mobing je šele zadnjih 20 let vzbudil pozornost znanstvenikov (Kostelić-Martić 2005, 6). 

Prvi znanstvenik, ki je začel preiskovati ta pojav na znanstveni in sistematičen način, je bil 

Heinz Leymann, nemški psiholog, ki je odrasel in ţivel na Švedskem. Prav Heinz Leymann je 

bil tudi prvi, ki je uporabil izraz mobing za določena vedenja na delovnem mestu, opredelil je 

njegove značilnosti, posledice za zdravje in ustanovil kliniko za pomoč ţrtvam mobinga. 

Besedo mobing je prevzel iz etologije, od Konrada Lorenza. Namreč, Lorenz je s to besedo 

poimenoval obnašanje nekaterih vrst ţivali, katere se zdruţujejo proti enemu od svojih 

članov, ga napadajo in preganjajo iz skupnosti, včasih pa celo poţenejo v smrt (Kostelić-

Martić 2005, 6–7).  

3.1  Mobing: psihično nadlegovanje na delovnem mestu 

Prvo definicijo mobinga je leta 1984 podal psiholog Heinz Leymann (1990 v Kostelić-Martić 

2005, 11): »Mobing ali psihično nasilje na delovnem mestu se nanaša na sovraţno in neetično 

komunikacijo, ki je sistematično usmerjena s strani ene ali več oseb, v glavnem proti eni 

osebi, katera je zaradi mobinga postavljena v poloţaj, v katerem je nemočen in nima moţnosti 

se braniti. Te aktivnosti se odvijajo pogosto (statistična definicija: vsaj enkrat tedensko) v 

daljšem obdobju (statistična definicija: najmanj šest mesecev). Zaradi pogostega dalj 

trajajočega sovraţnega obnašanja to nadlegovanje vodi do značajskih motenj, 

psihosomatskega in socialnega trpljenja«.  

Posebno definicijo mobinga je postavila Andreja Adams (1992 v Kostelić-Martić 2005, 11): 

»Mobing je obnašanje, katerega cilj je podcenjevanje in degradiranje ljudi preko 

»zlonamernega jezika« in preko prikritih okrutnih dejanj, katera postopno spodkopavajo 

samozavest in samospoštovanje osebe.« 

Po besedah Kostelić-Martić (2005, 11) je najbolj popolna definicija mobinga navedena v 

novem francoskem zakonu o mobingu. Definicija mobinga v francoskem Zakonu št. 2002-73 

z dne 17. januarja 2002 o socialni modernizaciji (2002 v Kostelić-Martić 2005, 11): »Mobing 

je psihično nadlegovanje, ki se ponavlja z dejanji, katerih je cilj ali posledica degradiranje 

delavčevih delovnih pogojev in katere lahko povzročijo napad ter nanesejo škodo človeški 

pravici in človeškemu dostojanstvu, naškoditi fizičnemu in psihičnemu zdravju, 

kompromitirati ţrtvino poslovno prihodnost.«  
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3.1.1 Vrste mobinga 

Mobing se lahko izvaja na vseh ravneh in v vseh smereh. Glede na smer delovanja in 

izvajanja mobing delimo na (Koić in Apostolovski 2006): 

- horizontalni mobing; 

- vertikalni mobing; 

- zunanji mobing. 

Horizontalni mobing 

Sem sodijo situacije, v katerih se izvaja mobing med zaposlenimi, sodelavci, ki so na istem 

hierarhičnem poloţaju, se pravi znotraj iste intenzitete moči in vlog. Ljubosumje, zavist, 

osebna ogroţenost lahko pri posamezniku vzbudijo ţeljo, da bi nekoga, to je ţrtev, odstranili 

iz organizacije. Pogostokrat se zgodi, da se kar cela skupina sodelavcev, zaradi napetosti, 

ljubosumja in notranjih problemov izbere ţrtveno jagnje, saj s tem ţelijo dokazati, so boljši in 

sposobnejši od ţrtve in upajo, da bodo na podlagi tega napredovali. Raziskave kaţejo, da je na 

svetu največ horizontalnega mobinga, in sicer kar 66 odstotkov (Koić in Apostolovski 2006).  

Vertikalni mobing 

Sem sodijo situacije, v katerih se mobing izvaja na vertikalni lestvici, od zgoraj navzdol ali od 

spodaj navzgor. Kaţe se v treh oblikah, in sicer (Koić in Apostolovski 2006): 

- nadrejeni izvaja mobing nad podrejenim sodelavcem; 

- nadrejeni prvo izvaja mobing nad enim sodelavcem, nato nad drugim in tako naprej, 

dokler ne uniči vse skupine. Temu pojavu se reče strateški mobing ali bossing; 

- moţen je tudi mobing od spodaj navzgor, ko skupina sodelavcev izvaja mobing nad 

nadrejenim. Po do sedaj dostopnih raziskovanih podatkih naj bi bilo takšnega mobinga 5 

odstotkov. 

Zunanji mobing 

Kot pojav psihičnega nasilja, ki poteka znotraj organizacije, nadlegovalec pa prihaja od zunaj. 

Takšna vrsta mobinga je pogostejša v poklicih, kjer imajo zaposleni večkratne stike z enakimi 

partnerji, s strankami in z dobavitelji. Primere zunanjega mobinga največkrat najdemo v 

šolstvu (ţrtve so učitelji, nadlegovalci pa starši problematičnih otrok), zdravstvu (ţrtve so 

bolniško osebje, napadalci pa so svojci bolnikov), sodstvu (napadalci so obtoţenci, ţrtve pa 

toţeča stranka ali sodno osebje) (Brečko 2010, 49-52). 

Ne glede na smer in raven izvajanja mobinga ločimo še dve vrsti mobinga, to je e-mobing in 

laţni mobing.  
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E-mobing 

E-mobing bi lahko poimenovali tudi digitalni mobing in se lahko izkazuje kot namerno 

pošiljanje okuţenih datotek, vdiranje v sistem, spreminjanje vstopnih šifer, nedovoljeno 

kopiranje datotek, spremembe osebnih nastavitev … Med e-mobing se uvršča tudi neprimerno 

komuniciranje med prejemniki e-sporočila, ki so v isti skupini. Lahko gre za podajanje 

povratnega sporočila ne le pošiljatelju, ampak več sodelavcem z namenom diskreditacije 

pošiljatelja osnovnega sporočila. Omeniti pa je potrebno še eno pojavno obliko, to je 

delegiranje nujnih nalog brez vnaprejšnjega dogovora po e-pošti, ki morajo biti opravljene še 

isti dan, kar je neizvedljivo (Brečko 2010, 49-52).  

Lažni mobing 

Zaradi predolgega iskanja ustrezne definicije na nacionalni ravni so se začele pojavljati 

manipulacije in zlorabe. O laţnem mobingu bi lahko govorili takrat, ko deklarirana ţrtev 

izkoristi slabo poznavanje mobinga in napade svojega »nadlegovalca«. Širjenje laţnih 

obvestil, da se nad neko osebo izvaja mobing, je prav tako nevarno kot dejanski mobing. 

Laţni alarm ponavadi sproţijo osebe, ki se počutijo ogroţene, pogosteje pa se pojavi v času 

reorganizacije in drugih večjih sprememb v organizaciji (Brečko 2010, 49–52).  

1.1.2 Faze mobinga 

Pri prepoznavanju mobinga lahko sledimo štirim razvojnim fazam (Brečko 2010, 53-55). 

Prva faza 

Proces mobinga se skoraj vedno začne s konfliktom, ki je lahko odkrit, vendar je še večkrat 

prikrit, ravno zaradi tega je ţrtvi mobinga vzrok za napadalčevo ravnanje pogosto neznan. Iz 

tega pa ne smemo sklepati, da se vsak konflikt razvije v mobing. Konflikti, ki vodijo v 

mobing, so (Brečko 2010, 53-55): 

- izključevanje, škodovanje sodelavcu; 

- napad na osebno nedotakljivost, njegov namen je dolgo neprepoznan; 

- storilec ali storilci so nekaj časa prikriti; 

- ob soočenju se vsebina konflikta ne razkrije, še naprej ostaja nejasna; 

- ţrtev popusti ali omaga, ogroţeno je njeno zdravje; 

- ugled ţrtve trpi, grozi ji celo izguba sluţbe; 

- moč se po razkritju in sankcioniranju mobinga prevesi na eno stran, k ţrtvi. 
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Druga faza 

Psihoteror, ki se lahko sprevrţe v mobing. Konflikt, ki ni bil razrešen in je potisnjen v ozadje, 

se sprevrţe v vse pogostejše napade na osebnost ţrtve. V fazi psihoterorja je moţno zaznati 

velike in strašljive spremembe, kot so: iz prej priljubljenega in spoštovanega sodelavca se 

ţrtev v očeh drugih prelevi v izobčenca, s katerim nihče ne ţeli imeti opravka. Sodelavci 

postanejo neprijazni, muhasti in zahrbtni. Ţrtev zaradi omenjenega ne more več navezovati 

normalnih odnosov v svojem delovnem okolju in vse bolj izgublja občutek varnosti (Brečko 

2010, 53-55). 

Tretja faza 

Sledijo disciplinski ukrepi. Zaradi psihičnega pritiska ţrtev postane problematična in pogosto 

dela napake pri delu. Kar je povsem razumljivo, saj naj bi po raziskavah sodeč do 50 

odstotkov sluţbenega časa razmišljala o napadih in kovala obrambne strategije. Disciplinski 

ukrepi se za ţrtev vrstijo od ustnega opomina pa vse do disciplinskega postopka (Brečko 

2010, 53-55). 

Četrta faza 

 

V kolikor mobing ni prepoznan, preide v zadnjo, to je četrto fazo, ki predstavlja konec 

delovnega razmerja. Odpoved lahko da sama ţrtev, ki pritiska ne zdrţi več, ali pa je 

odpuščena na podlagi ukrepov disciplinske komisije (Brečko 2010, 53–55). 

1.1.3 Vzroki 

Vzroke za mobing je potrebno iskati tako na individualni kot na skupinski ravni. Povzročitelji 

so večinoma ljudje z neustrezno osebnostno strukturo, pri katerih prihaja do izrazitih notranjih 

konfliktov med potrebami in zmoţnostmi. Za razrešitev teh konfliktov uporabljajo agresivna 

vedenja, ki so v tovrstni osebnosti ţe dobro utrjena. Zaradi slabe stopnje empatije 

(občutljivosti za sočloveka) in egocentrične (vase usmerjene) pozicije se takšni ljudje teţko 

ustrezno prilagodijo normativom socialne sredine, v kateri ţivijo in za zadovoljitev lastnih 

potreb praviloma delujejo destruktivno do drugih. Ponavadi takšne osebnosti označujemo kot 

narcistične in/ali celo disocialne (psihopatske). Ob tem raziskave kaţejo, da se nasilje 

tovrstnih oseb lahko seveda laţje izvaja v tistih organizacijskih strukturah, kjer obstajajo 

pogoji za tovrstni način uveljavljanja. Organizacije, ki gojijo izrazito tekmovalno, brezosebno 

in avtoritarno okolje ter tovrstna vedenja tolerirajo, spodbujajo in celo nagrajujejo, so 

izraziteje izpostavljene pojavu psihičnega nasilja na delovnem mestu (Poslovni bazar 2008).  
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Ob tem so za pojav mobinga pomembni tudi razni organizacijski elementi znotraj podjetja ali 

inštitucije, kot so: nejasna pričakovanja, vloge, pravila, dolţnosti in pravice, slaba notranja 

organiziranost, medsebojno nezaupanje, slaba komunikacija, zanikanje in nerazreševanje 

konfliktov, nejasnost poslovanja in dvomljive strategije pri tem, slabo vodenje odgovornih 

ipd. (Zdruţenje ţrtev pravosodnega nasilja 2007). 

1.1.4 Posledice 

Psihologinja Maria Grazia Cassitto (Cassitto 2001 v Kostelić-Martić 2005, 71), ki se je 

mnogo let ukvarjala z ţrtvami mobinga na Kliniki za delo v Milanu, je na osnovi intervjujev z 

ţrtvami mobinga opazila, da obstaja nekaj začetnih reakcij, ki se ponavljajo pri vseh ţrtvah 

mobinga. Reakcije ţrtve razvijajo v naslednjem zaporedju (Kostelić-Martić 2005, 71): 

- samoobtoţevanje: prva misel ţrtve je, da je nekaj naredila narobe in da je sama kriva za 

nastalo dogajanje; 

- osamljenost: ţrtev se počuti osamljeno in pogosto misli, da se nasilje izvaja samo nad 

njo. Ţrtev je osramočena in se boji, da ji nihče ne bo verjel, zato o tem ne govori rada; 

- osebno razvrednotenje: ţrtev je prepričana, da nastali situaciji ni kos, da je nesposobna in 

ničvredna, ker problema ne more rešiti. Občutek brez vrednosti pa je samo eden od 

simptomov depresije, katera je pogosto ena od posledic mobinga.  

 

Za organizacijo pomeni nasilje na delovnem mestu visoke stroške. Ţrtve nasilja se pogosto 

zatekajo v bolniško, poveča se fluktuacija in zahtevajo se celo invalidski postopki, vse to pa 

vodi k zmanjševanju socialne varnosti za zaposlene. Čeprav si strokovnjaki niso enotni o 

stroških mobinga za organizacijo, pa so si enotni glede tega, da so le-ti precejšni. Ocena za 

Evropo je, da ima podjetje s 1000 zaposlenimi, v katerem je prisoten mobing, v enem letu 

237.500 evrov škode. Natančnih izračunov sicer ni, običajno pa stroški za dan odsotnosti 

enega posameznika znašajo od 100 do 200 evrov. V koncernu Volkswagen so izračunali, da 

jih vsak odstotek odsotnosti zaradi mobinga stane kar 23 milijonov evrov na leto (Leymann b. 

l.).   

 



 

11 

 

Psihično nasilje na delovnem mestu ne vpliva samo na ţrtev in organizacijo, temveč vpliva 

tudi na sodelavce. Najbolj pa izstopajo spodaj zabeleţene posledice: 

Preglednica 1: Posledice mobinga 

POSLEDICE ZA ŢRTEV: POSLEDICE ZA SODELAVCE: POSLEDICE ZA ORGANIZACIJO: 
 

- motnja koncentracije in 

spomina 

- nastop miselnih 

avtomatizmov 

- strah pred neuspehom 

- upadanje delovne 

samozavesti 

- motnja socialnih odnosov 

- teţnja po neopaznem vedenju 

- kriza osebnosti 

- nevroza 

- občutek izčrpanosti 

- depresija 

- oslabelost imunskega sistema 

- tvorba malignih tumorjev 

- samomorilsko vedenje 

 

- občutek krivde 

- strah pred posledicami v 

primeru pomoči ţrtvi 

- strah pred moţnostjo da tudi 

sami postanejo ţrtev 

- razpad delovnih struktur 

- nelagodno počutje na delovnem 

mestu 

- negativna socialna klima 

  

  

 

- zmanjšanje kvalitete in 

kvantitete dela 

- povišana fluktuacija 

- zvišanje števila bolniških  

- visoki stroški odškodnin  

- in pravnih postopkov 

- porast stroškov zaradi 

odsotnosti, flutkuacij in 

zmanjšanje storilnosti 

- slabšanje delovne klime 

- zmanjšanje pogojev za timsko 

delo 

- zmanjšanje produktivnosti, 

motivacije za delo in 

inovativnosti 

- slabšanje poslovnega ugleda v 

javnosti in zmanjšanje dobička 

Vir: Brečko 2006, 15. 

1.1.5 Preprečevanje 

Zakon o delovnih razmerjih v 45. členu delodajalcu nalaga pozitivno dolţnost ukrepanja. 

Delodajalec mora zagotoviti takšno delovno okolje, v katerem noben od delavcev ne bo 

izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, 

predpostavljenih ali sodelavcev. Tako mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito 

delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. V 

kolikor ţeli delodajalec ostati na varni strani zakona, ne zadostuje, da se postavi na stališče, 

da pri sebi ne dovoljuje mobinga, pač pa mora sprejeti ustrezen notranji akt imenovan 

Pravilnik o preprečevanju in obravnavanju nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu ter 

ga nato tudi izvajati v praksi oziroma nadzorovati njegovo izvajanje (Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih 2007). 

Vlogo pri preprečevanju mobinga pa ima tudi vsak posameznik, ki mora na nepravilnosti, ki 

jih zazna, opozoriti. Zato je potrebno zaposlene seznaniti o tem kakšni odnosi, komunikacija 

in ravnanja so dopustna. Razviti je potrebno jasen sistem, v katerem vsak ve, kaj je njegova 

naloga in katere so njegove pravice ter kako naj ravna, če se med zaposlenimi pojavijo 

neprimerna ravnanja, ki bi se lahko razvila v mobing. 
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Aktivnosti, ki pri zaposlenih spodbujajo razvoj korektnih medosebnih odnosov in pretok 

informacij ter s tem onemogočajo razvoj mobinga, so (Zajc 2008): 

- redno spremljanje zadovoljstva in odnosov med vsemi zaposlenimi; 

- seznanjanje vodstva in zaposlenih o tem, kaj je mobing; 

- urjenje veščin učinkovite komunikacije; 

- spodbujanje hitrega pretoka informacij v vse smeri; 

- ustvarjanje okoliščin, v katerih zaposleni čutijo, da lahko opozorijo na nepravilnosti; 

- uvedba zunanje osebe, kateri lahko zaposleni zaupajo in posredujejo svoja opaţanja, ta 

oseba pa potem ustrezno preveri in ukrepa. 

3.2  Stanje v Sloveniji in drugod po Evropi 

Evropska fundacija za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer (Eurofound) iz Dublina v 

svoji raziskavi iz leta 2007 o delovnih razmerah ugotavlja, da je vsaka deseta zaposlena 

ţenska in vsak petnajsti zaposleni moški v Sloveniji ţrtev nadlegovanja in ustrahovanja na 

delovnem mestu (mobing). Raziskava razkriva velike razlike med posameznimi drţavami; 

medtem ko je na delovnem mestu v Sloveniji ustrahovanih 7,4 % zaposlenih, jih je na 

Finskem kar 17,2 odstotkov in na Nizozemskem 12 %. V Italiji in Bolgariji pa je takšnih le 2 

odstotka (gl. sliko 1). Takšna nasprotja so po oceni Eurofounda predvsem posledica različnih 

kulturnih vrednot v drţavah članicah in različnega odnosa do problema, zato verjetno ne 

kaţejo povsem realne slike (Dernovšek 2007). 

Med najbolj pogostimi ţrtvami mobinga so mlajše ţenske, ki so zaposlene v večjih, zlasti 

drţavnih podjetjih. Mobing naj bi se največkrat pojavljal v zdravstvu, gostinstvu ter vzgoji in 

izobraţevanju. Raziskava Eurofounda obenem razkriva, da imajo ţrtve mobinga bistveno več 

zdravstvenih teţav, ki se kaţejo predvsem v razdraţljivosti, nespečnosti, strahu in bolečinah v 

trebuhu. Ţrtve mobinga so tudi pogosteje odsotne z dela. Zaradi zdravstvenih teţav, 

povezanih z delom, je na »bolniški« v povprečju 7 odstotkov zaposlenih Evropejcev, v 

primeru mobinga pa je takšnih skoraj četrtina; od tega jih je več kot 5 odstotkov z dela 

odsotnih dva meseca ali več (Dernovšek 2007).  
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Slika 1: Stopnje mobinga v % po posameznih državah 

Vir: European foundation for the improvement of living and working conditions 2007. 
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4 RAZISKAVA MOBINGA V SLOVENSKEM PODJETJU S STORITVENO 

DEJAVNOSTJO 

4.1  Namen in izvedba raziskave 

S pomočjo zbranih podatkov, pridobljenih na podlagi anketnih vprašalnikov, lahko ugotovim, 

kakšni so odnosi na delovnem mestu, v kolikšni meri je prisotno nasilje in kako le-to vpliva 

na zaposlene ter na delovanje same organizacije. 

Cilj projektne naloge je ugotoviti prisotnost nasilja na delovnem mestu ter njegov vpliv na 

zaposlene in organizacijo ter kako različni dejavniki vplivajo na nastanek nasilja. 

Z raziskavo sem ţelela ugotoviti: 

- spol, starost, končano izobrazbo, status v podjetju ter delovno dobo zaposlenih; 

- kakšni so odnosi na delovnem mestu in kateri dejavniki so pomembni za harmonično 

vzdušje na delovnem mestu; 

- v kolikšni meri so zaposleni izpostavljeni nasilju in če le-to vpliva na delovanje 

organizacije; 

- kdo so pobudniki nasilja in kakšni so vzroki za nastanek nasilja; 

- kateri spol je bolj privrţen nasilju; 

- katera izmed oblik nasilja je največkrat uporabljena; 

- katere od zdravstvenih teţav so zaposleni ţe čutili zaradi nasilja; 

- kako nasilje vpliva na delovanje organizacije; 

- v kolikor je zaposleni bil ţrtev nasilja oz. če bi bil, kaj bi naredil, da bi nasilju naredil 

konec. 

4.1.1    Hipoteze 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in osebnih spoznanj sem si v raziskavi zastavila dve hipotezi, 

kateri sem s pomočjo analize podatkov iz anket sprejela ali ovrgla. 

H1: Delež zaposlenih, ki so bili izpostavljeni mobingu, je enak ali večji od 20 %. 

Leta 2007 je Inštitut za varovanje zdravja RS izvedel raziskavo, ki je pokazala, da je 19,3 

odstotka anketirancev, včasih ali pogosto, izpostavljenih nadlegovanju/mobingu na delovnem 

mestu. V vzorec raziskave je bilo vključenih 3400 oseb, ki so bile na dan začetka anketiranja 

(20. oktobra 2007) stare 15 let ali več (Inštitut za varovanje zdravja 2008). Evropska fundacija 

za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer iz Dublina pa je v svoji raziskavi iz leta 2007 

ugotovila, da je stopnja mobinga v Sloveniji 7,4 %. Ker je raziskava Inštituta za varovanje 

zdravja RS slovenska raziskava in je izključno delana samo v Sloveniji, je to tudi razlog, da 

sem predpostavljala, da je deleţ zaposlenih, ki so izpostavljeni mobingu, v podjetju, kjer sem 
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sama opravljala raziskavo, enak ali večji od 20 %. Raziskava je pokazala, da je 15 % 

zaposlenih izpostavljenih mobingu, kar je razvidno iz slike 10. Mobing se največkrat kaţe v 

obliki seganja v besedo, ignoriranja, ogovarjanja, širjenja neprijetnih in laţnih govoric ter 

dodeljevanja novih nalog pogosteje kot sodelavcem, ki niso bili izpostavljeni pojavu mobing. 

Pridobljeni rezultati raziskave postavljeno hipotezo ovrţejo.  

H2: Nasilje na delovnem mestu vpliva na uspešnost organizacije.   

Negativne posledice psihičnega nasilja nosi tudi organizacija, ki ima visoke stroške zaradi 

slabše učinkovitosti pri delu, slabih delovnih odnosov, negativnega ugleda v javnosti, 

bolniške odsotnosti, povečane fluktuacije zaposlenih ipd. Po raziskavah sodeč naj bi podjetje 

s 100 zaposlenimi, v katerem je prisoten mobing, v enem letu imelo 237.500 evrov škode 

(Leymann b. l.). Anketiranci v podjetju, kjer sem opravljala raziskavo, najpogosteje opaţajo 

na ravni organizacije naslednje pojave kot posledice nasilja na delovnem mestu: zamujanje, 

napake pri delu, slabše odločanje, zmanjšano storilnost in agresivno odločanje. Prisotne pa so 

tudi teţave z disciplino, poskusi izoliranja posameznika, povečana je fluktuacija zaposlenih in 

višji so stroški zdravstvenega varstva. Vse to vpliva na uspešnost organizacije, kar potrjuje 

postavljeno hipotezo. Pridobljeni rezultate raziskave so razvidni na sliki 22.   

4.1.2    Vzorec  

Vzorec predstavljajo naključno izbrani zaposleni. Podatki so bili zbrani na vzorcu 65 

zaposlenih. Pri analizi odgovorov sem uporabila 59 vprašalnikov, saj je bilo 6 anketnih 

vprašalnikov neveljavnih, ker so anketiranci pomanjkljivo ali nepravilno izpolnili vprašalnik. 

Pri izbiri anketirancev sem pazila na naslednje: 

- da so sodelovale izključno zaposlene osebe; 

- da sem anketne vprašalnike razdelila med moške in ţenske v enakem razmerju. 

4.1.3    Instrument 

Kot merski instrument sem v raziskavi uporabila anonimni anketni vprašalnik, ki je vseboval 

21 vprašanj. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je bilo 5 

demografskih vprašanj, v drugem pa 16 splošnih vprašanj. Posamezna vprašanja so bila 

oblikovana v obliki trditev, katere je bilo moţno oceniti z lestvico od 1 do 4. Ostala vprašanja 

so bila zaprtega tipa z navedenimi moţnimi odgovori. Ponekod je bil moţen samo en 

odgovor, ponekod pa jih je bilo moţnih več, kar je bilo tudi ustrezno zabeleţeno.  
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4.1.4    Postopek 

Raziskava je bila izvedena v mesecu aprilu 2010. V raziskavo je bilo vključenih 150  

zaposlenih v podjetju s storitveno dejavnostjo. Uporabila sem tehniko anketiranja. Anketne 

vprašalnike sem poslala preko elektronske pošte. Zaposleni so imeli moţnost vrnitve 

vprašalnika po isti poti nazaj ali anonimno po navadni pošti.  

Anketirancem je bila zagotovljena anonimnost in zaupnost podatkov, zato sem jih prosila, naj 

na vprašanja odgovarjajo iskreno in objektivno. 

Vrnjene anketne vprašalnike sem pregledala in preštela. Vse pridobljene podatke sem vnesla 

v program Microsoft excel ter z njegovo pomočjo naredila izračune, uredila tabele ter grafične 

prikaze. 

4.2 Prikaz rezultatov  

I. Demografska vprašanja 

22

37

moški ţenski

 

Slika 2: Spol anketiranih 

 

Iz slike je razvidno, da je pri odgovarjanju na anketni vprašalnik v večji meri sodelovala 

ţenska populacija. Od 59 anketiranih je 37 oseb ţenskega spola, 22 oseb pa moškega spola. 
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Slika 3: Starost anketiranih 

 

Podatki o starosti so razdeljeni v štiri skupine zaradi laţje obdelave. Največ anketiranih je 

starih med 26 in 35 let, kar predstavlja kar 76 % vseh anketiranih oz. 45 anketirancev. Sledi 

starostna skupina od 36 do 45 let, le-ta pa predstavlja 14 % anketiranih oz. 8 anketirancev. Za 

konec pa je 10 % anketirancev starih do 25 let oz. 8 % anketiranih. V starostni skupini od 46 

do 55 let ni nobenega anketiranca. Iz slike je razvidno, da je v organizaciji zaposlen mlad 

kolektiv. 
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Slika 4: Izobrazba anketiranih 

 

Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika so v večji meri sodelovali zaposleni z dokončano 

srednjo šolo, saj je njihov deleţ kar 52 % oz. 31 anketirancev. Glede na to, da gre za 

razmeroma mlad kolektiv, lahko sklepam, da velika večina še zaključuje višjo stopnjo 

izobrazbe. 18 % oz. 11 anketirancev ima zaključeno visoko strokovno šolo, 15 % oz. 9 

anketirancev ima zaključeno univerzitetno šolo. Sledijo anketiranci z višjo šolo, njihov je 

deleţ 10 % oz. 6 anketiranih, najmanj je tistih, ki imajo zaključen magisterij, njihov deleţ je 5 

% oz. 3 anketirani. Anketa ni zajela nobenega zaposlenega, ki bi imel samo osnovno šolo ali 

zaposlenega z doktoratom.  
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Slika 5: Status anketiranega v podjetju 

 

Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da 50 % oz. 29 anketiranih predstavlja strokovni kader, 

sledijo mu izvajalci, ki predstavljajo 47 % oz. 28 anketiranih. Najmanjši deleţ predstavlja 

srednji management, in sicer 3 % oz. 2 anketiranca. Med anketiranci ni zajetega nobenega, ki 

bi spadal v višji management. 
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Slika 6: Delovna doba anketirancev 

 

Kot sem ţe poprej ugotovili, gre za dokaj mlad kolektiv, zato tudi na zgornji sliki ni 

prikazanega nobenega zaposlenega, ki bi imel delovne dobe od 21 do 30 let oz. nad 31 let. 

Največji deleţ, 34 % oz. 20 anketirancev, predstavljajo zaposleni, ki imajo od 11 do 20 let 

delovne dobe ter tisti, ki jo imajo manj kot pet let. Sledijo jim zaposleni, ki imajo od 6 do 10 

let delovne dobe, le-ti pa predstavljajo 32 % deleţ oz. 19 anketiranih.  
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II. Splošna vprašanja 
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Slika 7: Odnosi na delovnem mestu  

 

Iz zgornje slike je razvidno, da 63 % oz. 37 anketirancev odnose na delovnem mestu ocenjuje 

kot harmonične, za 37 % oz. 22 anketirancev so odnosi vzdrţni, prav nihče pa ni odnosov na 

delovnem mestu označil kot nevzdrţnih.  
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Slika 8: Pomembnost dejavnikov za harmonično vzdušje 

 

Za večino anketirancev je pomembno, da imajo na delovnem mestu dobro medsebojno 

razumevanje in zaupanje ter pohvalo s strani nadrejenega. S tega je moč sklepati, da se 

zaposleni najbolje počutijo na delovnem mestu, v kolikor se dobro razumejo s sodelavci, 

podrejenimi in nadrejenimi.  

 



20 

 

ne vem

59%

ne

17%

da

24%

da ne ne vem

 

Slika 9: Izpostavljenost mobingu oz. šikaniranju na delovnem mestu 

 

Slika prikazuje, da je 24 % oz. 14 anketirancev mnenja, da je nekdo od zaposlenih ţe bil 

izpostavljen mobingu oz. šikaniranju na delovnem mestu. 59 % oz. 35 anketirancev, kar 

predstavlja veliko večino, ne ve, ali je kdo ţe bil izpostavljen omenjenemu pojavu. 17 % oz. 

10 anketirancev je mnenja, da nihče od zaposlenih ni izpostavljen mobingu oz. šikaniranju.  
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Slika 10: Srečanje anketiranca s pojavom mobing 

 

Pri vprašanju, če se je anketiranec ţe sam srečal z mobingom, je 15 % oz. 9 anketiranih 

potrdilo, da so bili v vlogi ţrtve. 17 % oz. 10 anketiranih je bilo v vlogi opazovalca. Nihče od 

anketiranih ni izbral moţnosti, da je bil sam v vlogi napadalca. 40 anketirancev, kar 

predstavlja 68 % deleţ, pa ni bilo ne v vlogi ţrtve, ne v vlogi napadalca.  
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Slika 11: Vpliv nasilja na delovno uspešnost 

 

Kar 75 % oz. 44 anketiranih meni, da nasilje na delovnem mestu močno vpliva na uspešnost 

organizacije. 22 % oz. 13 anketiranih meni, da nasilje samo deloma vpliva na uspešnost 

organizacije. Zanimiv pa je podatek, da 3 % oz. 2 anketiranca menita, da nasilje na delovnem 

mestu sploh ne vpliva na uspešnost organizacije. 
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Slika 12: Pobudniki konfliktnih situacij v organizaciji 

 

Največ anketirancev, to je 34, meni, da so pobudniki konfliktnih situaciji sodelavci 

posamezniki. Sledi jim skupina sodelavcev, za to trditev se je odločilo 28 anketirancev. 

Zanimivo pa je, da kar 19 anketirancev meni, da je pobudnik konfliktnih situacij prvi 

neposredni vodja. 7 anketirancev je celo mnenja, da so pobudniki vodje/direktorji višje 

organizacijske enote. 2 anketiranca sta izbrala moţnost drugi. Nihče od anketiranih pa ni 

izbral moţnosti, da so pobudniki podrejeni. 

 



22 

 

33

42

521
30

19

38 12

negotova delovna mesta

slabo vodstvo

slabo in nezdravo delovno vzdušje

med sodelavci
izredno visoke zahteve za delo

velik stres zaradi dela

konflikti zaradi različnega poloţaja

zaposlenih v podjetju
neurejena organizacijska struktura

negativni karakter storilcev

 

Slika 13: Vzroki za nastanek mobinga 

 

Iz slike je razvidno, da je največ anketirancev kot vzrok za nastanek mobinga označilo slabo 

in nezdravo delovno vzdušje med sodelavci, za ta odgovor se je odločilo kar 42 anketirancev. 

38 jih meni, da je vzrok negativen karakter storilcev, 33 pa jih krivi vodstvo, ki naj bi bilo 

slabo. Najmanj anketirancev, to je 5, meni, da so izredno visoke zahteve za delo krive za 

nastanek mobinga. 
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Slika 14: Žrtve nasilja na delovnem mestu 

 

Pri vprašanju, kdo so po vašem mnenju ţrtve nasilja na delovnem mestu, je 51 % oz. 30 

anketirancev označilo, da so ţrtve nasilja v večji meri ţenske, 49 % oz. 29 anketirancev je za 

odgovor izbralo, da so ţrtve nasilja ţenske in moški v enaki meri. Odgovor v večji meri so 

moški, ni bil niti enkrat izbran. 
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Slika 15: Pobudniki nasilja na delovnem mestu 

 

Anketiranci menijo, da so pobudniki nasilja tako moški kot ţenske v enaki meri. Ta odgovor 

je prejel kar 56 % oz. se je zanj odločilo 33 anketirancev. 29 % oz. 17 anketirancev meni, da 

so moški tisti, ki so v večji meri pobudniki nasilja in 15 % oz. 9 anketirancev je za odgovor 

izbralo v večji meri so ţenske pobudnice nasilja. 

Pri štirinajstem vprašanju me je zanimalo, ali so anketiranci v zadnjem letu doţiveli kakšno 

izmed naštetih oblik napadalnega vedenja s strani vodstva podjetja ali s strani sodelavcev.  

Vprašanje ima pet sklopov, in sicer: 

- napadi na moţnost komuniciranja;  

- napadi na socialne stike;  

- napadi na socialni ugled; 

- napadi na kakovost delovne situacije; 

- napadi na zdravje. 
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Slika 16: Napadi na možnost komuniciranja 

 

Slika prikazuje, da so anketirani v zadnjem letu največkrat doţiveli seganje v besedo in 

preklinjanje.  
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Slika 17: Napadi na socialne stike 

 

Oblika nasilja napadi na socialne stike v organizaciji ni tako pogosta. Izmed naštetih pojavov 

so se zaposleni največkrat srečali z ignoriranjem s strani sodelavca. 
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Slika 18: Napadi na socialne ugled 

 

Pri sklopu napadi na socialni ugled so se zaposleni največkrat srečali z ogovarjanjem za 

hrbtom in s širjenjem neprijetnih in laţnih govoric. 
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Slika 19: Napadi na kakovost delovne situacije 

 

Zaposleni, ki so doţiveli napadalno vedenje s strani nadrejenega, ocenjujejo, da so se jim 

dodeljevale naloge pogosteje kot sodelavcem ter da so dvomili v njihove poslovne odločitve.  
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Slika 20: Napadi na zdravje 

 

Tudi napadi na zdravje ni ena od nasilnih oblik, ki bi se pogosto pojavljala v organizaciji.  
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Slika 21: Vpliv odnosov na zdravje 

 

Iz zgornje slike je razvidno, da slabi odnosi na delovnem mestu močno vplivajo na zdravje. 

Anketiranci navajajo, da so največkrat zaradi slabih odnosov čutili glavobol, razdraţljivost, 
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brezvoljnost, nespečnost. Nekoliko manj jih je čutilo razbijanje srca, bolečine v ţelodcu, 

teţave s koncentracijo in drugo, kot je ţalost, jok, strah. Nekaj jih je bilo tudi depresivnih. 

Drugi pa so se tudi samoobtoţevali.  
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Slika 22: Pojavi na ravni organizacije 

 

Kot sem ţe ugotovila iz odgovorov naših anketirancev, nasilje na delovnem mestu vpliva tako 

na zaposlenega kot na samo organizacijo. Na zgornji sliki je moč videti, da zaradi nasilja 

zaposleni zamujajo na delo, delajo napake pri opravljanju nalog, se slabše odločajo in 

izostajajo z dela. Zmanjšana je tudi storilnost, pojavlja se agresivno komuniciranje ter teţave 

z disciplino. Tudi izoliranje posameznikov je moč zaslediti. Nekaj je tudi fluktuacije 

zaposlenih. En anketiranec pa je za odgovor izbral višje stroške zdravstvenega varstva.  
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Slika 23: Dejanja žrtve psihičnega ali fizičnega nasilja 

 

V primeru psihičnega nasilja bi, oz. se je 56 % oz. 33 anketirancev o nastali situaciji 

pogovorilo z nadrejenim (v kolikor to ni oseba, ki jo je trpinčila). 32 % oz. 19 anketirancev bi 

oz. je nasilju naredilo konec in primer prijavilo disciplinski komisiji. 12 % oz. 7 anketirancev 

bi oz. je zamenjalo sluţbo. Nihče od anketirancev se ne bi zatekel v daljši bolniški staleţ in 

nihče se ne bi sprijaznil z nastalo situacijo.  

4.3  Povzetek raziskave in predlogi za izboljšanje 

Raziskava je pokazala, da se večina zaposlenih na delovnem mestu počuti dobro. Njihovo 

počutje je pogojeno z dobrim medsebojnim razumevanjem ter zaupanjem. Pri poglavitnem 

vprašanju, če se je anketiranec ţe sam srečal z mobingom, je analiza pokazala, da je 15 % oz. 

9 anketirancev bilo v vlogi ţrtve, 17 %  oz. 10 anketirancev v vlogi opazovalcev, nihče od 

anketiranih pa naj ne bi bil v vlogi napadalca. Mobing se tako največkrat kaţe v obliki 

seganja v besedo, ignoriranja, ogovarjanja, širjenja neprijetnih in laţnih govoric ter 

dodeljevanja novih nalog pogosteje kot sodelavcem, ki niso bili izpostavljeni omenjenemu 

pojavu. Po raziskavi Evropske fundacije za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer iz leta 

2007, kjer je stopnja mobinga za Slovenijo bila 7,4, bi lahko rekli, da je v organizaciji, kjer 

sem opravljala raziskavo, stopnja mobinga enkrat višja, kar postavlja organizacijo v sam vrh 

tistih drţav, kjer je stopnja mobinga najvišja. Vendar pa po raziskavi Inštituta za varovanje 

zdravja iz leta 2007 zgoraj postavljeno tezo ovrţe, saj je pokazala, da je stopnja mobinga v 

Sloveniji 19,3, kar je za 4,3 odstotne točke več kot v podjetju, kjer sem opravljala analizo.  

Na podlagi raziskave, ki sem jo opravila med zaposlenimi v podjetju s storitveno dejavnostjo, 

sem prišla do zaključka, da anketiranci menijo, da so prav slabo in nezdravo delovno vzdušje, 

negativni karakter storilcev in slabo vodstvo, temeljni dejavnik za nastanek mobinga. Ker so 

dobri delovni odnosi ključni za uspešnost organizacije, se je le-tem potrebno posvečati v 

veliki meri. Velik pomen pri tem imajo sicer tudi vrednote, ki vplivajo na vzdušje v 
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organizaciji. Vsekakor pa je pomemben tudi način komuniciranja znotraj posameznega 

oddelka. Da bi dosegli kar se da dobro komunikacijo, je bistveno, da druţenja znotraj oddelka 

potekajo tudi v neformalni obliki, kot npr. novoletne zabave, team buildingi, pikniki, izleti 

ipd., saj se s tem oblikuje sproščeno delovno okolje, znotraj katerega se nesporazumi hitreje 

rešujejo.  

Najbolj zaskrbljujoč je podatek, da kar 56 % anketirancev meni, da je vzrok za nastanek 

mobinga slabo vodstvo, saj je vodstvo tisto, ki bi moralo skrbeti za dobro vzdušje znotraj 

oddelka in povezanost zaposlenih. Vodja mora biti vzgled in ponos podrejenemu, mora biti 

oseba, kateri bi zaposleni sledili, jo poslušali in verjeli. Najpogostejša napaka vodstva v 

organizaciji je, da pri procesu mobinga problema ne poskušajo rešiti, ampak velikokrat 

postanejo napadalci, saj v ţrtvi prepoznajo le slabega delavca. Njihov odziv pa temelji na 

strahu pred izgubo zaposlitve ali moţnostjo napredovanja, sram jih je lastne nesposobnosti, 

bojijo se konfliktov in menijo, da jih ţrtev ogroţa. 

Velika večina oz. 97 % anketirancev meni, da nasilje močno vpliva na uspešnost organizacije. 

Iz tega je moč sklepati, da se zaposleni zavedajo, da psihično nasilje na delovnem mestu ni 

samo problem posameznika, saj ne povzroča škode samo ţrtvi, temveč tudi celotni 

organizaciji. Negativni učinki nasilja se kaţejo v slabši kvaliteti dela, ki se odraţa v slabšem 

odločanju, vse več je napak pri delu, zmanjšana pa je tudi storilnost. Veliko je tudi zamujanj 

na delovno mesto ter izostajanj z dela. Opaziti pa je tudi agresivno komuniciranje, teţave z 

disciplino ter s povečano fluktuacijo zaposlenih kot posledico nasilja na delovnem mestu. 

Nasilje organizaciji povzroči nepopravljivo škodo in lahko zamaje njen obstoj.  

Ker nobena organizacija ni imuna na pojav mobinga, pojavi se lahko v vseh tipih 

organizacije, je na prvem mestu odgovornost organizacije in njihovih nadrejenih, da 

preprečujejo in zmanjšujejo psihično nasilje na delovnem mestu. Uspešni so lahko le, če bodo 

mobing znali zaznati in učinkovito odpraviti njegove posledice. Tukaj pa se mi poraja 

vprašanje, kako to teţavo reševati, če so med pobudniki nasilja tudi tisti, ki so na višjih 

poloţajih. V prvi vrsti se bo potrebno zavzemati za boljšo organizacijo dela in stil vodenja, 

izboljšati odnose med zaposlenimi in vodstvom. Vse to bo omogočalo večjo motivacijo in 

zadovoljstvo zaposlenih, pozitivno klimo, odprto komunikacijo. Nepogrešljivo pa je tudi 

izobraţevanje vseh o psihičnem nasilju na delovnem mestu. Spremeniti bi bilo potrebno 

politiko dela in dodati nov interni akt, s katerim bi se dalo jasno vedeti, da se mobing v 

podjetju ne podpira ter da ga je potrebno kaznovati. Odgovornosti pa ima tudi posameznik, to 

je ţrtev nasilja, ter opazovalec, ki ne sme o tem molčati, ampak mora odkrito spregovoriti.     
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5 SKLEP 

Včasih so bili ljudje hvaleţni in zadovoljni z vsako malenkostjo, katere so bili deleţni. V 

današnjih časih, ko imamo vsega na pretek, nismo več hvaleţni za nič oz. bi ţeleli imeti še 

več in smo za to pripravljeni iti preko »trupel«.  

Zadnje desetletje stres na delovnem mestu postaja vse večji problem, tako v evropskem kot 

svetovnem okviru. Razlog tiči predvsem v tem, da na delovnem mestu preţivljamo vedno več 

časa in tako so odnosi na delovnem mestu postali tisti, od katerih sta odvisna naše dobro 

počutje in zadovoljstvo. Vse večje zahteve dela, tekmovalnost, nespoštovanje, strah in nemoč, 

zraven pa zagotovo lahko prištejemo slabo organizacijsko kulturo, nenadne organizacijske 

spremembe in slabo vodstvo, v nas prebujajo ljubosumje, zavist, jezo, nezadovoljstvo. Vse to 

in še mnogo več je lahko razlog, ki vodi v psihično nadlegovanje, v pojav, imenovan mobing.  

Pri mobingu gre za prefinjeno obliko psihičnega nadlegovanja, s katero se onemogoči 

sodelavca, ponavadi tistega, ki dobro opravlja svoje delo, ima moţnosti za napredovanje, je 

inteligenten in zavzet. Če povzamemo, gre za osebo, ki izstopa v svojem delu in prav v takšni 

osebi nadlegovalec vidi sovraţnika, ki ogroţa njegov obstoj ter se ga ţeli znebiti.  

Dolgotrajno psihično in čustveno nasilje na ţrtvi pusti nepopravljive psihične in fizične 

posledice. Ţrtev se začne zatekati v samoto, teţave ima lahko z zdravjem, ponavadi so to 

depresije, glavoboli, lahko pa se razvije tudi v kakšno hujšo različico bolezni ali vodi celo v 

smrt. Posledice pa ne nosi samo ţrtev, ampak tudi sodelavci, ki imajo občutek krivde in 

celotna organizacija, ki v najhujšem primeru lahko zapre svoja vrata. In ravno zaradi tega bi 

se pri mobingu bilo najbolje drţati reka: »Boljša preventiva kot kurativa«. Da bi lahko temu 

reku sledili, bi se bilo potrebno truditi za čim boljše delovne pogoje, za dobro delovno 

vzdušje in pravilno komunikacijo. Sprejeti je potrebno politiko dela, katera bi vzpodbujala 

pozitivno klimo in kaznovala kakršno koli nasilje. Vsaj enkrat na letni ravni bi se moral voditi 

pogovor vodja – podrejeni v neformalnem okolju. Izvajati bi se morala tudi neformalna 

druţenja za celotni oddelek, kot tudi za organizacijo. Prav vsi zaposleni bi se morali udeleţiti 

izobraţevanj o nasilju na delovnem mestu in se s posebnim dokumentom obvezati, da tega ne 

bodo počeli in v kolikor bi zaznali, da se mobing izvaja nad sodelavcem ali njimi, to takoj 

prijavili ustrezni sluţbi v organizaciji. S tem bi organizacija prav vsem dala jasno vedeti, da 

se mobing ne podpira in v kolikor se pojavi, sledijo za nadlegovalca najstroţje sankcije, ki pa 

niso samo odpoved delovnega razmerja, ampak tudi kazenska odgovornost v višini od 250 do 

2.000 EUR.  

Kazenska odgovornost pa lahko doleti tudi delodajalca, v kolikor ne zagotovi varstva pred 

mobingom. Globa se giblje v razponu od 3.000 do 20.000 EUR. Še veliko draţje ali celo 

uničujoče pa so lahko odškodninske toţbe delavcev, ki so bili ţrtve mobinga. Treba se je 

zavedati, da ima mobing hude in trajne posledice za delavce, zaradi česar se lahko posamezna 
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odškodnina povzpne tudi preko 50.000 EUR. Neurejeno varstvo pred mobingom ima torej za 

posledico lahko tudi prenehanje poslovanja (Varuh človekovih pravic 2007). 

Torej, ţivljenje je kratko in ker velik del njega preţivimo na delovnem mestu ter, kakor kaţe, 

bomo še več svojega ţivljenja morali posvetiti delovnemu mestu, se potrudimo, da bo to kraj, 

kamor bomo z veseljem hodili, kjer se bomo dobro počutili in kamor se bomo radi vračali.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 

 





Priloga 1 

 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem SlaĎana Podhraški, absolventka na Fakulteti za management Koper in izvajam anketo pri 

diplomskem delu Mobing v podjetju s storitveno dejavnostjo.  

 

Prosila bi vas za pomoč in sicer, če si lahko odtrgate par minut in izpolnite priloţeno anketo. 

 

Prosim vas, da skrbno preberete vprašanja in nanje odgovorite čim bolj iskreno in objektivno. 

Anketa je anonimna. Podatki se bodo uporabljali izključno za potrebe diplomske naloge.  

 

Vprašalnik lahko natisnete in mi izpolnjenega pošljete na naslov: SlaĎana Podhraški (CRM), 

Vilharjeva 25, ali pa ga izpolnjenega pošljete v e-obliki na naslov 

sladana.podhraski@mobitel.si. V kolikor boste izbrali izpolnjevanje v e-obliki, kliknite v 

kvadratek pri izbranem odgovoru. Če ste se zmotili pri izbiri s ponovnim klikom v kvadratek 

lahko označite odgovor. 

 

Za vaše odgovore in sodelovanje se vam ţe vnaprej najlepše zahvaljujem! 

 

SlaĎana Podhraški 

 

mailto:sladana.podhraski@mobitel.si
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1. Splošni podatki 

 

Spol 

 

  moški     ţenska 

 

 

Starost 

 

 do 25 let 

 

 od 26 do 35 let 

 

 od 36 do 45 let 

 

 od 46 od 55 let 

 

 nad 56 let 

 

 

Končana izobrazba 

 

 osnovna šola     visoka strokovna šola 

 

 poklicna šola     univerzitetna šola 

 

 srednja šola     magisterij 

 

 višja šola     doktorat 

 

 

Status v podjetju 

 

 višji management 

 

 srednji management 

 

 strokovni kadri  

 

 izvajalci 

 

 

Delovna doba 

 

 do 5 let 

 

 od 6 do 10 let 

 

 od 11 do 20 let 
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 od 21 do 30 let 

 

 nad 31 let 

 

 

2. Kako ocenjujete odnose na delovnem mestu 

 

 harmonični 

 

 vzdrţni 

 

 nevzdrţni 

 

 

3. Ocenite, kako so posamezni dejavniki pomembni za harmonično vzdušje na 

delovnem mestu. (Pri tem uporabljajte lestvico, kjer 1 pomeni popolnoma 

nepomembni, 2 nepomembni, 3 nekje vmes, 4 pomembni, 5 zelo pomembni). 

 

1 2 3 4 5 

pripadnost skupini         

 

medsebojno zaupanje         

 

pohvala, ki jo prejme zaposleni        

 

dobra plača          

 

moţnost napredovanja in kariere        

 

dobro medsebojno razumevanje        

 

razumevanje teţav drugih        

 

ugled, ki ga imajo posamezniki        

 

 

 

4. Kako vplivajo odnosi na vaše delovno počutje? 

 

 dobro, v sluţbo hodim z veseljem 

 

 dobro, v sluţbo hodim, ker moram 

 

 odnosi ne vplivajo na moje počutje 

 

 ne počutim se dobro 

 

 počutim se zelo slabo 
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5. Kako bi ocenili vaše zadovoljstvo v naslednjih trditvah? (Pri tem uporabljajte 

lestvico, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 2 nezadovoljen, 3 nekje vmes, 4 

zadovoljen, 5 zelo zadovoljen). 

1 2 3 4 5 

zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve       

  

zadovoljstvo s sodelavci         

 

zadovoljstvo z delom         

 

zadovoljstvo z neposredno nadrejenim       

 

zadovoljstvo z moţnostjo izobraţevanja       

 

zadovoljstvo z delovnimi pogoji        

 

zadovoljstvo s statusom v organizaciji       

 

zadovoljstvo z moţnostjo napredovanja       

 

zadovoljstvo s plačo         

 

 

6. So v vaši delovni skupini slabi delovni odnosi in so nekateri zaposleni 

izpostavljeni mobingu oz. šikaniranju na delovnem mestu? 

 

 da 

 

 ne  

 

 ne vem 

 

 

7. Ste se sami že srečali z mobingom? 

 

 da, bil sem v vlogi ţrtve 

 

 da, bil sem v vlogi napadalca 

 

 nisem bil ne v vlogi ţrtve ne v vlogi napadalca 

 

 nastopal sem v vlogi opazovalca 

 

 

8. Kolikokrat ste bili na delovnem mestu žrtev psihičnega ali fizičnega nasilja? 

 

 nikoli 

 

 občasno 
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 večkrat 

 

 zelo pogosto 

 

 

9. V kolikšni meri vpliva nasilje na delovnem mestu na uspešnost organizacije? 

 

 sploh ne vpliva 

 

 deloma vpliva 

 

 zelo močno vpliva 

 

 

10. Kdo so po vašem mnenju pobudniki konfliktnih situacij v organizaciji? 

 

 prvi neposredni vodja 

 

 vodja/direktor višje organizacijske enote 

 

 skupina sodelavcev 

 

 sodelavec posameznik 

 

 podrejeni 

 

 drugi 

 

 

11. Kaj je po vaši oceni vzrok za nastanek mobinga (možnih je več odgovorov)? 

 

 negotova delovna mesta 

 

 slabo vodstvo 

 

 slabo in nezdravo delovno vzdušje med sodelavci 

 

 izredno visoke zahteve za delo 

 

 velik stres zaradi dela 

 

 konflikti zaradi različnega poloţaja zaposlenih v podjetju 

 

 neurejena organizacijska struktura 

 

 negativni karakter storilcev 

 

 drugo _______________________________________________________ 
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12. Kdo so po vašem mnenju žrtve nasilja na delovnem mestu? 

 

 v večji meri so ţenske 

 

 v večji meri so moški 

 

 ţenske in moški v enaki meri 

 

 

13. Kdo so po vašem mnenju pobudniki nasilja? 

 

 v večji meri so ţenske 

 

 v večji meri so moški 

 

 ţenske in moški v enaki meri 

 

 

14. Ali ste v zadnjem letu doživeli katero izmed naštetih oblik napadalnega vedenja s 

strani vodstva podjetja ali s strani sodelavcev? (Pri tem uporabljajte lestvico, kjer 

pomeni 1 nikoli, 2 redko, 3 nekje vmes, 4 pogosto, 5 zelo pogosto). 

 

Napadi na možnost komuniciranja:    1 2 3 4 5 

         

kričanje in glasno zmerjanje         

 

seganje v besedo           

 

preklinjanje           

 

verbalne groţnje           

 

pisne groţnje          

  

groţnje po telefonu          

 

 

Napadi na socialne stike: 

 

nenadoma se z vami nihče več ne pogovarja       

 

ko koga v podjetju ogovorite vas le-ta ignorira       

 

premestili so vas v drugo pisarno         

 

sodelavcem je prepovedano se z vami pogovarjati      

 

splošno vas ignorirajo v podjetju         
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Napadi na socialni ugled:    1 2 3 4 5 

 

ogovarjajo vas za vašim hrbtom        

  

širjenje neprijetnih in laţnih govoric        

 

smešenje            

 

oponašanje           

 

domnevanje da ste psihično bolni        

 

norčevanje iz telesnih hib          

 

napadi na politično in versko prepričanje       

 

norčevanje iz privatnega ţivljenja        

 

spolno nadlegovanje          

 

Napadi na kakovost delovne situacije: 

 

dvomi v poslovne odločitve         

 

ne dobivate delovnih nalog         

 

odvzete so vam delovne naloge         

 

dodeljujejo se vam nesmiselne delovne naloge       

 

dodeljujejo se vam naloge, daleč pod  

vašim nivojem sposobnosti         

 

dodeljujejo se vam nove naloge  

(pogosteje kot sodelavcem)         

 

dodeljujejo se vam naloge, ki ţalijo vaše dostojanstvo      

 

Napadi na zdravje: 

 

siljenje k nalogam, ki so zdravju škodljive       

 

grozijo vam s fizičnim nasiljem         

 

uporabljajo laţje fizično nasilje, da me »disciplinirajo«      

 

fizično me zlorabljajo          

 

namerno mi povzročajo materialno škodo       
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   1 2 3 4 5 

 

namerno mi povzročajo psihično škodo        

 

 

15. Odnosi na delovnem mestu lahko vplivajo na vaše zdravje. Katere od spodaj 

naštetih težav ste že čutili? (Ocenite posamezne teţave z lestvico, kjer pomeni 1 

nikoli, 2 redko, 3 nekje vmes, 4 pogosto, 5 zelo pogosto). 

 

1 2 3 4 5 

slabost         

 

glavobol         

 

razbijanje srca        

 

bolečine v ţelodcu       

      

nespečnost         

 

depresija         

 

teţave s koncentracijo       

 

brezvoljnost        

 

povišan krvni pritisk       

 

razdraţljivost        

 

samoobtoţevanje        

 

drugo (ţalost, jok, strah,..)       

 

 

16. Ali na ravni organizacije zaradi nasilja opažate katerega izmed naštetih pojavov 

(možnih je več odgovorov)? 

 

 izostajanje z dela 

 

 agresivno komuniciranje 

 

 zamujanje 

 

 povečana fluktuacija zaposlenih 

 

 teţave z disciplino 

 

 poskusi izoliranja posameznikov 
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 zmanjšana storilnost 

 

 napake pri delu 

 

 slabše odločanje 

 

 višji stroški za zdravstveno varstvo 

 

 

17. Kaj ste storili v kolikor ste bili žrtev psihičnega ali fizičnega nasilja oz. kaj bi 

storili, če bi bili žrtev psihičnega ali fizičnega nasilja? 

 

 zatekel bi se v daljši bolniški staleţ 

 

 sprijaznil bi se z nastalo situacijo 

 

 o nastali situaciji bi se pogovoril z nadrejenim (v kolikor to ni oseba, ki me trpinči) 

 

 zamenjal bi sluţbo 

 

 nasilju bi naredil konec in primer prijavil disciplinski komisiji 

 

 

 

 

Hvala, ker ste si vzeli čas za izpolnjevanje anketnega vprašalnika! 

 


