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Povzetek 

 

Mobbing je področje medsebojnega komuniciranja, ki kaže negativne trende v ožji in širši 

družbi. Zaradi dokazano škodljivih posledic na zdravje zaposlenih in posledično tudi na 

delovanje podjetij je mobbing pomembno področje tudi akademskega raziskovanja. Večina 

raziskav se ukvarja s proučevanjem mobbinga na večjih vzorcih in v splošni populaciji. Če 

želimo resnično uvajati pozitivne spremembe v podjetjih, pa je smiselno pojav mobbinga 

raziskovati tudi znotraj posameznih  podjetij in iz ugotovitev raziskovanj narediti načrt 

ukrepov za preprečevanje mobbinga v točno določenem podjetju. S tem omogočimo tudi 

aplikativni prispevek raziskovalnega dela.  

 

V pričujoči magistrski nalogi se bomo poglobili v pojavljanje in zaznavanje mobbinga v enem 

proučevanem podjetju na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. V teoretičnem delu so 

predstavljeni ključni dejavniki, ki vplivajo na poslovanje podjetja kot so organizacijska 

kultura in klima, pa tudi komunikacija med zaposlenimi vključno s konflikti in mobbingom. 

Glavno raziskovalno vprašanje je bilo ali je v podjetju prisoten mobbing. V empiričnem delu 

so predstavljeni rezultati raziskave o pojavu mobbinga v proučevanem podjetju. V zadnjem 

delu naloge je predstavljenih nekaj pristopov k preprečevanju mobbinga iz domače in tuje 

literature, v nadaljevanju pa tudi predlagane rešitve za proučevano podjetje. Naloga je 

uporabna tako v akademskem kot aplikativnem smislu, saj je bil pripravljen lasten vprašalnik, 

izvedena raziskava in pripravljeni predlogi ukrepov za preprečevanje mobbinga v podjetju. 

 

Ključne besede: komunikacija, konflikt, mobbing, organizacijska kultura, organizacijska 

klima 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Mobbing is an area of mutual communication, which shows negative trends in the narrower 

and wider society. Due to the proven harmful effects on the health of employees and, 

consequently, the functioning of companies mobbing is also an important area of academic 

research. Most research deals with the study of mobbing in larger samples and in the general 

population. If we really want to introduce positive changes in business, it makes sense to 

explore the phenomenon of mobbing within the individual companies of the findings of the 

surveys and make a plan of measures to prevent mobbing in a specific company. This enables 

application of research into practice. 

 

In the present thesis, we will delve into the occurrence and perception of mobbing within the 

company in one of the primary health care level. The theoretical part presents the key factors 

affecting the business such as organizational culture and climate, as well as communication 

between employees including conflicts and mobbing. The main research question was 

whether the company is present mobbing . In the empirical part presents the results of 

research on the phenomenon of mobbing in the company . In the last part of the paper 

presents some approaches to the prevention of mobbing from domestic and foreign literature , 

hereinafter also suggested solutions for the studied company . The task is useful in both 

academic and applicative sense because he was willing to own questionnaire , conducted the 

survey and prepared proposals for measures for the prevention of mobbing within the 

company. 

 

Keywords : communication , conflict, mobbing , organizational culture , organizational 

climate 
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1 UVOD 

 

 

S problemom mobinga se v Sloveniji ukvarjamo šele v zadnjih desetletjih. Čeprav je sam 

termin poznan že dolgo se zdi, da se je mobbing v Sloveniji šele v zadnjem času povečal. V 

neformalnih razgovorih z zaposlenimi v podjetju kjer sem zaposlena tudi sama, sem izvedela, 

da nekateri mobbing doživljajo, sami ali kot priče le-temu. V preteklosti sem že opravila 

manjšo kvalitativno raziskavo s katero sem ugotavljala relacijo v smeri nadrejeni-podrejeni, 

nisem pa ugotavljala drugih možnih možnosti. Če definiramo mobbing kot psihično nasilje 

oziroma, kot pravi naša zakonodaja trpinčenje nad sodelavcem, ga lahko izvaja ena ali več 

oseb, po službenem nivoju pa sta si lahko tisti, ki trpinči in žrtev enakovredna ali pa je eden 

nadrejen in drugi podrejen. V začetnem delu se bom tako najprej posvetila terminologiji in 

fenomenom v medsebojnih odnosih, ki vplivajo na pojav mobbinga. Predstavljeni bodo 

pojmi, ki vplivajo na delovanje podjetja tako organizacijska kultura in klima pa tudi usmeritve 

standardov kakovosti s katerimi dosegamo odličnost podjetja. Ker je podjetje skupnost 

posameznikov, bodo predstavljeni pojmi, ki vplivajo na komunikacijske procese. 

 

Sledi kritičen pregled literature in obstoječih raziskav na širšem in ožjem področju 

raziskovanega pojava. Predstavljeni bodo rezultati raziskav v Sloveniji, Veliki Britaniji in 

Združenih držav Amerike, v nadaljevanju pa tudi pristopi k preprečevanju mobbinga, kakršne 

bi lahko izbrali tudi v proučevanem podjetju. Na osnovi že izdelanega vprašalnika je bil 

pripravljen lasten vprašalnik, ki je bil potreben za pridobitev podatkov. Anketni vprašalnik je 

bil poslan vsem zaposlenim v podjetju. Moje raziskovalno vprašanje je bilo ali je mobing 

prisoten med zaposlenimi in, če je v kateri smeri največ (med sodelavci ali med različnimi 

hierarhičnimi nivoji). Dodatno me je zanimalo ali so žrtve imele možnost komu o mobbingu 

poročati in na kakšen način se je mobbing končal. Seveda me je zanimal tudi končni izid 

oziroma ali se je situacija razrešila ugodno ali neugodno za žrtev.  

 

Raziskava bo predstavljala izhodišče za pripravo akcijskih načrtov v primeru prepoznanega 

pojava v točno določenem okolju torej podjetju. Ko bom z raziskavo ugotovila prisotnost ali 

odsotnost mobinga, bom pripravila načrt kako preprečevati mobing v proučevanem podjetju. 

Glede na to, da je podjetje že pridobilo dva certifikata kakovosti, da je v postopku 

pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje, da meri in analizira zadovoljstvo zaposlenih 
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ter, da so mi nenazadnje dovolili opraviti raziskavo menim, da obstaja volja za preučevanje 

raziskovanega pojava in izvajanje ukrepov za preprečevanje mobbinga na delovnem mestu. 

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

Predstavljeni bodo pojmi, ki vplivajo na delovanje podjetja. Vodstvo, ki se zaveže k 

doseganju kakovosti svojih storitev ne more mimo vplivov medsebojnih odnosov in 

socialnega kapitala v podjetju. Na to ima nedvomno največji vpliv komunikacija, ki lahko 

vodi v ustvarjanje harmoničnega okolja ali pa v nevzdržno stanje polno konfliktov, frustracij, 

absentizma zaradi bolezni, nezadovoljnih odjemalcev in drugih deležnikov ter ne nazadnje 

nedoseganje dobrih poslovnih rezultatov. V nadaljevanju bomo pregledali ključne pojme, ki 

opredeljujejo delovanje podjetja in zatem ključne pojme, ki opredeljujejo delovanje 

posameznikov znotraj podjetja. 

 

2.1 Dejavniki delovnega okolja, ki vplivajo na uspešnost podjetja  

 

Podjetja si morajo za svojo uspešnost in ne nazadnje za svoj obstoj prizadevati za 

zagotavljanje optimalnih pogojev za svoje zaposlene. Uspešna podjetja so to spoznala in 

preverjajo zadovoljstvo zaposlenih s čimer ugotavljajo tudi organizacijsko klimo. Za 

spremembe, ki vodijo k uspešnosti podjetja pa je pomembna tudi sama organizacijska kultura 

glede na katero se spremembe in izboljšave lahko uvajajo v prakso. 

 

2.1.1 Uspešnost, socialni kapital in kakovost podjetja 

 

Za uspešnost podjetja in krepitev njegovega kapitala je nedvomno pomemben dejavnik tudi 

človeški in intelektualni kapital, ki pa, če ostane na ravni posameznika nima enakega pomena 

kot, če se skozi interakcijo v podjetju spremeni v socialni kapital. Razumljivo je, da si 

podjetja želijo povečati svoj kapital tudi zaradi konkurenčnosti na trgu. Za razumevanje 

procesov v podjetju in ugotavljanje na kakšen način bi se kapital krepil je nujno poznati 

vrednote zaposlenih in jih usklajevati. Če pa želimo vrednote spreminjati, je najprej potrebno 

ugotoviti kakšna je organizacijska kultura in tudi kakšna je organizacijska klima. V veliko 
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pomoč in motivacijo zaposlenih so procesi uvajanja standardov kakovosti, ki v svojih 

smernicah zahtevajo izvajanje kakovostnih storitev in vključujejo tudi procese vodenja, 

kadrovanja in razvoja zaposlenih. Skozi procese planiranja, aktivnosti pri uvajanju standardov 

in nadzore uspešnosti se krepi socialni kapital. Obratno pa lahko predvidevamo, da ob pojavu 

neugodne klime v podjetju slabita tako človeški kot socialni kapital. Ravno tako kot v družbi, 

je tudi v podjetjih moč opazovati povezovanje med zaposlenimi, na ravni oddelkov, enot ali 

po poklicnih ali drugih skupinah. Tudi to predstavlja odnos oziroma povezanost zaposlenih s 

podjetjem in ne nazadnje tudi organizacijsko klimo.  

 

Za uspešen razvoj socialnega kapitala in iz njega izhajajoče ekonomske uspešnosti je 

pomembno poiskati povezovalne komponente oziroma skupne vrednote in cilje med 

skupinami zaposlenih in podjetjem, pri čemer je upoštevanje vrednot pomemben 

spodbujevalni člen. Če je podjetje spoznalo in osvojilo kot vrednoto zavračanje trpinčenje na 

delovnem mestu, potem posamezni zaposleni s časom to normo ponotranji in jo tudi predajajo 

naprej novim sodelavcem. V tem kontekstu se krepi povezovanje in zaupanje med 

zaposlenimi in težje pride do nezaželjenih vzorcev obnašanja. 

 

Glavne komponente socialnega kapitala, ki nas na tem mestu zanimajo, so: zaupanje, 

norme recipročnosti in socialno omrežje. Te komponente sta Nahapietova in 

Ghosalova (1998) razširili v naslednje dimenzije socialnega kapitala: strukturno, 

relacijsko in spo-znavno. Strukturno dimenzijo sta avtorici opredelili kot omrežje 

odnosov, ki povezuje posameznike in jim pomaga iskati kooperante, relacijska 

dimenzija zajema občutek zaupanja, ki ga imajo posamezniki do drugih, kognitivna 

dimenzija pa se nanaša na povezujoče sile, kot so npr. skupno razumevanje, skupni 

interesi ali skupne težave (Lenarčič, 2007, str.100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pristov, Zorica. 2015. Mobbing v organizaciji. Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici 

4 
 

Slika 2.1: Dejavniki nastajanja socialnega kapitala 

 

 

Vir: povzeto po FQS (2006) 

 

 

Vsako podjetje si želi biti poslovno uspešno in kakovost izdelkov ali storitev je eden izmed 

osnovnih zahtev, če želimo to doseči. Na kakovost izdelkov in storitev pa vpliva tudi 

zadovoljstvo zaposlenih. Z uporabo in implementacijo standardov kakovosti sledimo viziji 

podjetja. V viziji pa bi moralo biti zajeto tudi zadovoljstvo zaposlenih, saj le zadovoljen 

delavec proizvaja/izvaja zadovoljive izdelke/storitve. Čeprav si mislimo, da delamo 

kakovostno, moramo to preverjati in izvajati korektivne ukrepe, če temu ni tako.  

 

Kakovost podjetja obsega uspeh in ugled podjetja ter se odraža v dobrih izidih 

podjetja, ki naj ne bodo le zadovoljivi, temveč vse bolj odlični. Dobri izidi nastajajo 

na tržišču, če delamo prave stvari - želene na trgu in na pravi način učinkovito (Kralj, 

2002). 

 

Eden izmed standardov, ki podjetju kaže usmeritve oziroma ga vodi na poti k odličnosti je 

mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2008.  
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Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu 

uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zato je standard povzetek dobre 

poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu. 

Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri 

izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na 

velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje 

poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev (SIQ). 

 

Ker je zgoraj opisani standard namenjen predvsem sistemu vodenja kakovosti, lahko v 

podporo drugim sistemom v podjetju uporabimo drug standard, ki nam bo zagotavljal 

kakovost na drugih, specializiranih področjih. DNV standard, izpeljan iz standarda NIAHO, je 

primer standarda za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu. Primeren je za vse nivoje 

zdravstvenega varstva, po njemu pa se ocenjujejo naslednja področja dela v podjetju oziroma 

organizaciji: sistem vodenja kakovosti, upravljanja varnostnih tveganj, upravni organ, 

medicinsko osebje, upravljanje s kadri, upravljanje z zdravili, laboratorijske storitve, 

medicinsko slikanje, oddelek za nujno medicinsko pomoč, pravice pacientov, preprečevanje 

in obvladovanje okužb, vodenje zdravstvene dokumentacije in fizično okolje.  

 

DNV je razvil zbirke standardov, smernic za interpretacijo in napotkov za 

presojevalce, s katerimi zadošča potrebam različnih zdravstvenih organizacij. 

Omenjeni standardi, smernice za interpretacijo in napotki za presojevalce temeljijo na 

akreditacijskem standardu NIAHO®, ki ga je odobrila agencija ameriškega 

ministrstva za zdravje CMS (Centers for Medicare and Medicaid). Smernice za 

interpretacijo NIAHO® se na osnovi obvestil s strani CMS in/ali drugih interesnih 

skupin redno posodabljajo oz. spreminjajo (MZ RS). 

 

Za zagotavljanje in doseganje kakovosti v smislu nenehnih izboljšav se uporablja Demingov 

krog kakovosti, ki obsega štiri faze: načrtuj, naredi, kontroliraj in ukrepaj, ki se neprestano 

vrti in ponavlja. Kontrole se izvajajo z zunanjimi in notranjimi presojami in na podlagi 

ugotovljenih neskladnosti se ponovno načrtujejo aktivnosti za izboljšave in odpravo 

neskladnosti z zahtevami standardov kakovosti. Izboljševanje medosebnih odnosov mora biti 

stalnica in prioriteta. Raziskovanje pojava trpinčenja, mobbinga na delovnem mestu nam 

omogoča ugotavljati stanje, planirati in evalvirati učinke po določeni aktivnosti za 

preprečevanje trpinčenja. 
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Slika 2.2: Demingov krog kakovosti 

 

 

 

 

                                                    izboljšave/napredek 

          PDCA Izboljšave/napredek 

  

                                                                               standard 

                                      PDCA           

             standard 

                                          standardizacija postopkov/procesov 

 

čas 

PDCA: plan, do, check, act (načrtuj, naredi, kontroliraj, ukrepaj) 

 

Vir: povzeto po Total quality management (2009) 

 

 

2.1.2 Organizacijska kultura 

 

Organizacijske kulture se med seboj razlikujejo ravno tako kot kulture različnih narodov, je 

pa kultura v neki organizaciji neločljivo povezana z značilnostmi kulture v okolju kjer to 

podjetje deluje. Kultura okolja ima svoje vrednote in norme, ki so pomembne za 

vzpostavljanje in nadgrajevanje vrednot, ki jih imajo zaposleni v določenem podjetju. V 

podjetjih pa so prisotne še subkulture znotraj podjetja samega, ki ravno tako vplivajo na 

kulturo podjetja in obratno. Značilnosti organizacijske kulture vplivajo na način vodenja in 

odnose med zaposlenimi ter odnos zaposlenih do podjetja. 

 

Kultura je dinamična kategorija, spreminja se skozi čas. Spreminjajo se stališča, 

vrednote, norme, načela in običaji, ideologija, verovanja, vedenje itd. Vse to je vpeto 

tudi v družbene strukture npr. v gospodarski sistem. Kultura je s svojimi elementi 

temelj za oblikovanje in delovanje neke družbene ureditve in s tem tudi gospodarske 
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ureditve. Razumljivo je, da se s spremembami v kulturi spreminja tudi družbena 

ureditev. Po drugi strani pa lahko pričakujemo, da bo sprememba ekonomske ureditve  

vplivala na spremembo kulture (Živko et al., 2005, str. 34). 

 

      Biloslavo (2008, str. 122) pravi, da je kultura organizacije skupnost vseh pojavnih oblik 

vedenja sodelavcev, vključno z vrednotami in temeljnimi podmenami, ki to vedenje 

usmerjajo. Robbins v Biloslavo (idem) pa navaja naslednje funkcije kutrure v organizaciji: 

razlikovanje od drugih organizacij, zagotavlja občutek identitete zaposlenim, zaposleni imajo 

omogočeno rast za doseganje ciljev, ki so nad njihovimi osebnimi cilji, krepi se družbena 

stabilnost v poslovno-organizacijskem sistemu in s standardi za delovanje sodelavcev 

povezuje organizacijo. 

 

Vrčon Tratar in Snoj (2002, str. 204-207) razdelita organizacijske kulture na marketinško, 

storitveno in birokratsko. Storitvena kultura je značilna za zdravstveno dejavnost na 

primarnem nivoju, saj se v takšni kulturi cenijo kakovost storitev, odnosi z odjemalci ter med 

zaposlenimi in je takšno delovanje znotraj organizacije naravni način delovanja, zagotavljanje 

dobre storitve pa predstavlja eno najpomembnejših vrednot. 

 

Deal in Kennedy v Biloslavo (2008, str. 125-126) razdelita kulture na štiri osnovne tipe: 

poslovna kultura, kultura moči, procesna kultura in sistemska kultura. V tej porazdelitvi sta 

dve, ki bi se lahko nanašali na sedanji zdravstveni sistem na primarnem nivoju in sicer 

poslovna in procesna kultura, kjer je pri obeh tveganje majhno, usmerjenost je na odjemalca, 

ne bi se pa mogli poistovetiti z opredelitvijo, da je najpomembnejša količina storitev in 

vztrajanje pri procesih in postopkih kljub temu, da se ne izkažejo za pravilne. V tem primeru 

je potrebno opredeliti tudi vrednost moralnih odločitev, ki so praviloma usmerjene na 

kakovostno delo in ne na količino opravljenih storitev.  

 

Cameron in Quinn v Dimovski in drugi (2010, str.7) med drugimi opredeljujeta kulturo 

hierarhije in kulturo klana. Za prvo je značilno, da so vodje dobri organizatorji, pomembno pa 

je formalizirano in strukturirano delovno okolje. Pomembni so dobri rezultati z nizkimi 

stroški, vodje in člani pa so med seboj tekmovalni. Pomemben je cilj, glavni vrednoti pa 

tekmovalnost in produktivnost. Pri kulturi klana je je pomembno notranje povezovanje, skrb 

za zaposlene, vodje pa so v vlogi mentorjev. Člane druži lojalnost do podjetja in tradicija, 
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zaposleni so predani podjetju. Pomemben dejavnik je tudi skrb za kliente oziroma odjemalce. 

Najpomembnejše je timsko delo in sodelovanje s soglasjem članov. 

Slika 2.3 : Najpomembnejše značilnosti organizacijskih kultur po tipologiji Cameron- a in 

Quinn-a 

KLAN 

primerna za majhna podjetja, 

timsko delo in predanost organizaciji, 

močen poudarek na razvoju zaposlenih, 

jasno začrtani cilji in strategije, 

mentorska vloga vodij, 

uspeh so zadovoljni zaposleni 

 

ADHOC 

primerna za majhna podjetja, 

dinamičnost in kreativnost članov, 

inovativnost in nenehen napredek, 

visoka nagnjenost vodij k tveganju, 

uspeh so novi in unikatni izdelki 

 

HIERARHIJA 

primerna za velika kompleksna podjetja, 

podrobni opisi delovnih nalog, 

formalna pravila, 

nizka stopnja tveganja, 

vodje zanima predvsem učinkovitost, 

uspeh so nizki stroški in visoka učinkovitost 

 

TRG 

primerna za večja podjetja, 

pomembni so predvsem rezultati, 

tekmovalnost med zaposlenimi, 

agresivni stil vodenja, 

vizija uspeha je povečanje tržnega deleža 

 

Vir: Zafran (2013) 

 

Zafran (2013) v svoji raziskavi ene enote podjetja, ki bo raziskovano tudi v pričujoči 

magistrski nalogi ugotavlja, da prevladuje kultura hierarhije, ki je značilna za zdravstvene 

organizacije. Zaposleni pa si želijo kulturo klana v kateri so po Cameronu in Quinnu (Zafran, 

2013) zaposleni bolj zadovoljni kot v kulturi hierarhije. 

 

Na pojavnost mobinga vpliva tudi organizacijska kultura. Če je v organizaciji mobing 

nesprejemljiv, se o njem govori in ne potiska v ozadje, je možnosti za dejanja mobinga manj 

ali nič. Biloslavo (2008, str. 122) pravi, da je kultura organizacije skupnost vseh pojavnih 

oblik vedenja sodelavcev, vključno z vrednotami in temeljnimi podmenami, ki to vedenje 

usmerjajo. 
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2.1.3 Organizacijska klima 

 

Meško Štok (2009, str. 89) opredeljuje organizacijsko klimo kot odraz vzdušja v organizaciji 

in je definirana kot percepcija dogodkov, pristopov in odnosov med zaposlenimi in so jim 

smiselni oziroma potrebni. Tako se ti odnosi odražajo v stopnji zadovoljstva zaposlenih in 

izhajajo iz njihove individualne ocene dela in izkušenj pri njihovem delu. Ivanko v Meško 

Štok (idem) pa pravi, da se pojmovanja in vsebine kulture podjetja prepletajo s pojmi: 

organizacijska klima, strategija podjetja in neformalna organizacija. 

 

Po Berlogarju (2006, str. 103) so dejavniki zadovoljstva zaposlenih tisti, ki dajejo zaposlenim 

občutek, da so deležni posebnih ugodnosti. 

 

Organizacijska klima je odraz vsega kar se v organizaciji dogaja med zaposlenimi, njihov 

odnos do vodenja, poslovanja podjetja, načine vodenja, prakse in standarde, komunikacijo, 

pretok informacije itd. in vpliva na vedenje zaposlenih ter na njihovo motivacijo glede dela, 

posredno pa tudi na uspešnost podjetja v celoti. Organizacijska klima se lahko meri in mnoga 

podjetja izvajajo te meritve, bodisi sami ali pa jim te meritve izvaja zunanje podjetje.  

 

Organizacijska klima predstavlja močno silo, ki vpliva na vedenje posameznika in 

skupine v organizaciji. Predstavlja niz predpostavk, verovanj, vrednot in norm, ki jih 

imajo zaposleni v organizaciji. Je neoprijemljiva, toda prisotna v delovnem okolju. 

Tako kot zrak, obkroža in vpliva na vse, kar se dogaja v organizaciji (SiOK v BIRO 

PRAXIS, 2007). 
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Slika 2.4: Pomembni faktorji organizacijske klime 

 

 

Vir: Biro praxis (2010) 

 

 

Na organizacijsko klimo vplivajo individualna doživljanja zaposlenih, ki so pod vplivom 

njihovih osebnih čustev, vrednot, pričakovanj in stališč. Vključuje tudi njihovo doživljanje 

omogočanja osebnega razvoja v podjetju, motivacijo in njihov status v podjetju. Podjetja, ki 

se zavedajo pomena dobre organizacijske klime, se trudijo vplivati na dejavnike, ki 

sooblikujejo organizacijsko klimo. Dobra organizacijska klima je pogoj za doseganje 

kakovosti in odličnosti podjetja. 

 

Lipičnik in Možina (1993, str. 47) pravita, da imajo slabi medsebojni odnosi v podjetjih še 

negativnejše učinke na zavzetost pri delu kot slabe fizikalne razmere. Če so slabe socialne 

razmere, torej slabi medsebojni odnosi, je slaba tudi tako imenovana socialna klima. 

 

2.1.4 Organizacijska kultura in klima v proučevanem podjetju 

 

Preučevano podjetje je sestavljeno iz sedmih enot ki pa vse delujejo na enak način. Zafran v 

svoji raziskavi ugotavlja, da je prisotna kultura hierarhije, ki je tudi sicer značilna za 

zdravstvene ustanove, vendar si zaposleni bolj želijo kulturo klana (Zafran, 2013, str. 188). 

Obe kulturi pa ne glede na učinkovitost (kultura hierarhije) ali želje po pripadnosti (kultura 

klana) lahko ob neučinkovitih mehanizmih za ustvarjanje harmoničnih odnosov lahko 

predstavljata okolje v katerem se razvije mobbing. Po drugi strani pa lahko vodja glede na 
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hierarhijo ali vlogo v klanu s svojim odnosom do mobbinga vpliva na ostale na kakšen način 

bodo reševali konflikte ter ali bo mobbing prepoznan in v kali zatrt. 

 

Merjenje organizacijske klime se je v proučevanem podjetju leta 2013 izvedlo že sedmo leto 

zapored. Rezultati so objavljeni v letnem poročilu za leto 2013 (ZDL, 2013). Uporabljen je bil 

nov vprašalnik, ki je bil izpeljan iz validiranega vprašalnika Projektnega sveta referenčnih 

ambulant Ministrstva a zdravje in je vseboval 36 trditev in štiri vprašanja, ki so dala odgovore 

glede demografskih značilnosti.  

 

Iz tega vprašalnika lahko izvzamemo dve trditvi, ki pomembno vplivata na doživljanje 

mobbinga in sicer komunikacija nadrejenih s podrejenimi in vključenost v harmonično 

sredino. Glede na rezultate ankete so zaposleni podali precej boljšo oceno komunikacije 

nadrejenih s podrejenimi kot vključenosti v harmonično delovno okolje. Lahko bi sklepali, da 

obstajajo nekateri neugodni dejavniki, ki vplivajo na njihovo doživljanje harmoničnega 

delovnega okolja. Z raziskavo bomo ugotovili ali je nezadovoljiva komunikacija in 

doživljanje mobbinga med zaposlenimi razlog za slabšo oceno harmoničnega delovnega 

okolja.  
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Slika 2.5: Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih v letu 2013 v ZDL (34 vprašanj)  

Vir: ZDL 2013 

 

2.2 Dejavniki medosebnih odnosov, ki vplivajo na uspešnost podjetja  

 

Odnosi med zaposlenimi še kako vplivajo na uspešnost podjetja, saj so harmonični odnosi 

pogoj za uspešno delo. Kadar se harmonija med zaposlenimi poruši zaradi neustrezne 

komunikacije, konfliktov ali mobbinga, to vpliva na posameznike in vodi v neuspešno 

opravljanje nalog in ne nazadnje tudi v povečano odsotnost z dela. 
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2.2.1 Komunikacija 

 

Komunikacija je pravzaprav velikokrat razumljena kot samodejen proces. Vendar, kot pravi 

Ule, šele s premišljenim in namernim jezikovnim komuniciranjem v kontekstu socialno 

pomenljivih odnosov med ljudmi, ta celota dobi komunikacijski značaj. Brez te navezave 

lahko govorimo samo o pošiljanju signalov, sporočil, vendar to še ni komuniciranje 

(Ule,2005, str.14).  

 

Komunikacija nam omogoča, da smo udeleženi v socialnem življenju, da lahko izražamo 

svoje misli in potrebe ter nasprotno tudi poskušamo razumeti druge. Bolj, ko je komunikacija 

uspešna, bolj imamo občutek zadovoljstva in doživljanje harmoničnih odnosov z drugimi.  

 

Ule (idem, str. 20) ravno tako pravi, da je komunikacija osrednja dejavnost ljudi, ker večino 

svojega življenja komuniciramo z drugimi ali s samim seboj, je univerzalna dejavnost človeka 

in nam veliko pomeni uspeh v komunikaciji ter samo na tak način lahko spoznavamo sebe in 

to tudi sporočamo drugim. V množici sporočil, ki jih neprestano sprejemamo, je človek razvil 

določene mehanizme, da ne bi zaradi preeobilice sporočil pregorel. Predvsem se je naučil 

kako ločiti zrnje od plev, torej izbira sporočila katerim se bo posvetil in katere bo zanemaril. 

Zaradi tega je pomembno, če želimo biti prav razumljeni, da upoštevamo tako zakonitosti in 

značilnosti verbalne kot tudi neverbalne komunikacije.  

 

Verbalna komunikacija je uspešna samo pod pogojem, da pošiljalec in prejemnik sporočila 

upoštevata isti jezik oziroma enake besede z istim pomenom. Tudi je zelo pomembno, da 

sproti preverjamo ali vsi povedano razumemo enako.  

 

Neverbalna komunikacija je drugi, lahko bi rekli vzporedni vidik komuniciranja. Nikoli 

namreč ne komuniciramo samo z besedami, verbalno, temveč vedno tudi s telesom s katerim 

oddajamo neke signale, ki dodatno opredeljujejo vsebino povedanega z besedami ali pa celo 

pove povsem nekaj drugega kot je bilo povedano z besedami.  

 

Obstaja več ravni komuniciranja z ozirom na to s kom oseba komunicira: s samim seboj, z 

drugo osebo, skupino ali celo kulturo. V kontekstu razumevanja mobbinga je pomemben 

vidik medosebno komuniciranje, vendar ne smemo zanemariti niti medkulturno 

komuniciranje, če skupine različnih poklicnih profilov v podjetju jemljemo kot posamezne 
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subkulture. Medkulturna komunikacija poteka med različnimi kulturami ali subkulturami 

neke skupine, družbe ipd. Sama komunikacija zahteva nekaj predpogojev, da se lahko odvija 

nemoteno. Elementi, ki zagotavljajo dobro komunikacijo so sporočilo, simboli in kontekst, 

nezaželjene pa so vrednostne sodbe in komunikacijski šumi kot motnje v sami komunikaciji, 

čeprav so tudi ti prisotni.  

  

2.2.2 Subkulture v organizaciji 

 

Subkulture v organizaciji lahko razdelimo na več skupin, ki jim pripadniki sami določajo tudi 

dinamiko v komunikaciji navzven. Delijo se lahko glede na poklicne skupine, po hierarhiji, po 

plačah in podobno. Kadar hočemo dobro sodelovati z določeno skupino ne bo dovolj le naše 

strokovno znanje glede na delo, ki ga opravljajo temveč predvsem kako jim bomo prisluhnili 

in kakšno strategijo bomo ubrali, da bo sodelovanje uspešno. Jelovac in Rek pravita, da je 

efektivnost medkulturne poslovne komunikacije odvisna od tega, kako in koliko so izpolnjeni 

nujni in zadostni pogoji za njeno uresničitev. Gre za dve skupini pogojev, v prvi so logični 

pogoji komunikabilnosti in v drugi seštevek pravil, ki dovoljujejo, da se sporočila sprejmejo. 

Pri njunem modelu plodnega medkulturnega komuniciranja gre za uporabo pravil pri 

medkulturnem komuniciranju, da ne pride do nesporazumov, ki bi vodili v konflikt zaradi 

napačnih interpretacij sporočil. Enako pomembna so etična pravila pri komunikaciji, ki se jih 

je potrebno držati, še bolje je, če jih kar ponotranjimo. S tema dvema pristopoma h 

komuniciranju med različnimi kulturami ali subkulturami si lahko pomagamo k uspešnim 

medkulturnim odnosom. Dolžnost udeležencev v medkulturni poslovni komunikaciji je, da 

svoje komunikacijske spretnosti in vrline izpopolnjujejo skozi proces vseživljenjskega učenja 

in osebnostnega razvoja (Jelovac in Rek, 2010, str. 93). Temeljni problem medkulturnega 

komuniciranja je pomanjkanje vedenja o tem, kdo je Drugi. Zato je pogosta značilnost 

medkulturnega komuniciranja stereotipno pripisovanje lastnosti ljudem na podlagi njihove 

skupinske ali kulturne pripadnosti ali pa mrzlično zbiranje dodatnih informacij o osebi 

oziroma kulturi ali skupini, ki ji pripada (Ule,2005, str. 387). 

 

 

2.2.3 Konflikt 

 

Povsod kjer sta vsaj dve osebi vpleteni v nek odnos, prihaja do konfliktov. Vendar kljub slabi 

konotaciji besede konflikt le-te ne bi smeli razumeti samo kot nekaj negativnega. Lipičnik 
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pravi, da je ena dobra stran konfliktov ta, da kažejo na probleme in druga, da zahtevajo rešitev 

problemov (Lipičnik, 1998, str. 264-265). 

 

V praksi se med različnimi subkulturami v organizaciji dogaja, da se izogiba soočenju s 

problemom na katerega kaže konflikt zaradi »ljubega miru«. To nikakor ni prava pot, ker se 

prej ali slej zopet pokažejo isti problemi, le z balastom preteklih izkušenj jih je še težje 

reševati. Je pa primerno, da se v reševanje konfliktov vključi osebo, ki je sposobna voditi 

razgovor v smislu iskanja skupnih ciljev in s tem tudi rešitev konflikta. 

 

Berlogar (2006, str.68) loči več vrst konfliktov v organizacijah, ki so odvisni od udeležencev 

v konfliktu: med samimi zaposlenimi, vpletenost menedžmenta, med zaposlenimi in 

zunanjimi osebami, vpletenost lastnikov ali konflikt med organizacijo kot institucijo z neko 

drugo institucijo. Za razumevanje konflikta pa navaja nujnost poznavanje dinamike konflikta 

in elemente le-tega. Potrebno je poznati zgodovino odnosov vpletenih in njihovo obnašanje 

pred nastopom konflikta, poznati je potrebno tudi kaj je prvotni problem, samo okolje, 

morebitne opazovalce konflikta, strategijo reševanja konflikta in posledice konflikta. 

 

Tkalec pravi, da se vsako šikaniranje začne s konfliktom, ni pa nujno, da se vsak konflikt 

konča s šikaniranjem. Če se konflikt ne razreši in se šikaniranje stopnjuje, je prvotni konflikt 

čedalje bolj drugotnega pomena (Tkalec, 2001). 

 

2.2.4 Predsodki 

 

V izogib konfliktom je nujno opustiti vse vrednostne sodbe v povezavi s stereotipi ali glede 

na nepreverjene informacije po sistemu rekla-kazala. Nenazadnje bo tako sporazumevanje 

uspešno in hitrejše. Komuniciranje z vključevanjem predsodkov je največkrat prisotno v 

komuniciranju med spoloma, med različno izobraženimi, med generacijsko različnimi in 

podobno. Predsodki so lahko prisotni pri vseh vpletenih v konflikt. Glede na prejšnje izkušnje 

med seboj so se oblikovale neke predstave, ki že v naprej predvidevajo obnašanje tistega 

drugega, seveda iz nasprotnega »tabora«. Predsodki igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju 

stereotipov iz nepoznavanja dejanskega stanja in so lahko vpleteni v nastanek mobinga, kadar 

komunikacija ne poteka dvosmerno z izmenjavanjem stališč in mnenj s katerimi bi predsodke 

izničili. 
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Ule pravi, da predsodki postanejo nevprašljivo ozadje in opravičilo za vsakdanja 

diskriminacijska dejanja in prepričanja ljudi. Ravno tako pravi, da se po njih ravnajo samo 

podobe posameznikov. Predsodki so tedaj podlaga osebni in socialni identiteti posameznikov 

in kolektivnih praks skupin (2005, str.389). 

 

V Komunikološki hrestomaniji o začetkih komunikologije (2001, str.177-178) Walter 

Lipmann leta 1922 obravnava stereotipe kot posameznikovo dojemanje sveta, ki ga obkroža 

in mu zato daje tudi nekakšen občutek varnosti, da je svoje doživljanje okolja in drugih oseb 

umestil v urejeno celoto. Posamezniku stereotipni vzorci dajejo jamstvo za samospoštovanje, 

ker je ta vzorec projekcija njegovih lastnih ocen in sodb o svojem položaju in vrednosti iz 

katerih izhajajo tudi naše pravice. Pravi tudi, da so stereotipi močno nabiti z občutki in 

posameznik jih varuje z namenom, da bi se počutil varnega na položaju, ki ga zaseda. 

 

2.2.5 Stereotipi 

 

Stereotipi so splošno prepričanje o lastnostih osebe ali skupine glede na naše poprejšnje 

kategoriziranje osebe, ki jo uvrščamo v isto skupino ljudi. Kadar mobbing postane del 

vsakdanjika se odnosi gradijo tudi na osnovi prejšnjih izkušenj z žrtvijo ne glede na to ali so 

domneve utemeljene ali ne. Tudi vsak, ki pride v takšno okolje kot novinec postane podvržen 

tem nenehnim informacijam o določeni osebi, ki je žrtev mobbinga. Tudi s prikritim, 

neverbalnim komuniciranjem se podajajo informacije o žrtvi, seveda v tem primeru negativne 

z namen suspenza te osebe v odnosu do drugih, ki ga trpinčijo, zavračajo. V tem primeru ne 

smemo pozabiti na stisko osebe, ki pride v novo okolje in je soočena z dejanji mobbinga. 

 

2.2.6 Samopodoba 

 

Samopodoba je kompleksno dojemanje samega sebe, ki se oblikuje od otroštva naprej. 

Dojemanje samega sebe se spreminja skozi različne življenjske situacije na to pa vpliva tudi 

odnos in relacije med nami in drugimi. Kadar doživljamo več negativnih izkušenj, nas ne 

sprejemajo ali pa omalovažujejo to gotovo ne pomaga k dobri samopodobi. Eden glavnih 

rezultatov samopredstavljanja za posameznika je ohranjanje dobrega vtisa o sebi, 

preprečevanje oškodovanj svoje javne samopodobe (Ule,2005, str. 283). Kadar imamo 

občutek, da se je vtis drugih o nas samih poslabšal nam to poslabša samopodobo. Želimo si 

pridobiti nazaj tisto kar nas je prej v očeh drugih prikazovalo kot osebo vredno spoštovanja. 
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Zato je toliko bolj pomembno, da se konflikti razrešujejo na način, da nihče od vpletenih nima 

občutka, da je njegova javna podoba poslabšana saj se to odraža na samopodobi. V tem 

primeru je tudi učinkovitost zaposlenega slabša. 

 

2.2.7 Socialna inteligenca 

 

Za preprečevanje in razreševanje konfliktov je potrebno vključiti tako imenovano socialno 

inteligenco. Goleman (2010, str. 82-84) na primeru razloži kako se z vključevanjem socialne 

inteligence da izogniti eskalaciji konflikta, če že takoj na začetku nekega besednega dvoboja, 

omalovaževanja in podobno žrtev uporabi določene spretnosti. Socialno inteligenco Goleman 

(idem) razdeli v dva aspekta, ki se dopolnjujeta in sicer na socialno zavest in socialno 

sposobnost. Pri socialni zavesti gre za zmožnost takojšnjega čutenja občutkov druge osebe in 

do razumevanja teh občutkov. Pri tem je vključena osnovna empatija in pravilnost le-te, 

uglašenost z drugo osebo in poznavanje delovanja družbe. Drugi aspekt socialne inteligence je 

socialna sposobnost, ki nam pomaga informacije socialne zavesti uporabiti za učinkovite 

socialne interakcije. Pri socialni sposobnosti je pomembna sinhronost, ki pomeni, da je 

interakcija tekoča na nebesedni ravni. Pri tem je pomembna tudi naša samopredstavitev, naše 

oblikovanje oziroma vpliv na izid interakcije in upoštevanje potreb drugih. 

 

2.2.8 Pristopi k reševanju konfliktov 

 

Pristopi k reševanju konfliktov so odvisni od izvajalcev, vsekakor pa je primerno vključiti 

Model reševanja konfliktov Thomasa Gordana, ki vključuje aktivno poslušanje, uporabo Jaz-

stavkov in Win-Win oz. No-lose rešitev konflikta. Gordon je svoj model razvijal od 50. letih 

20. stoletja in ga apliciral v šolsko, družinsko in organizacijsko okolje (NUAFT). Po Gordonu 

obstajajo trije problemi, ki jih doživljamo ob konfliktih v medsebojnih odnosih: jaz imam 

problem, ti imaš problem in mi imamo problem. Najprej je potrebno definirati kdo ima 

problem ter nato pristopiti k reševanju problema. Z jaz stavki v komunikaciji razbremenimo 

pritisk na sogovornika s čimer olajšamo komunikacijo in rešitev problema. Kadar začenjamo 

stavke s Ti, npr. nisi naredil poročila…, se sogovornik počuti napadenega. Kadar pa začnemo 

stavek z Jaz, npr. nisem dokončal svojega dela, ker čakam na poročilo, pustimo možnost 

dogovarjanja in rešitve problema. Te sposobnosti so ključne tudi za mediatorje v konfliktnih 

situacijah. 
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2.3 Mobbing 

 

Mobbing je gotovo eno najneprijetnejših doživetij na delovnem mestu, ki je lahko odraz 

dejanskega stanja ali pa je to občutek posameznika. Ne glede na to ali je to osebni občutek, še 

vedno velja, da gre za mobbing, če oseba to tako doživlja in je potrebno nastalo situacijo 

čimprej rešiti. Tudi kadar je sporočilo narobe razumljeno lahko sprožimo negativne učinke. 

To je lahko enostavno prekinitev komunikacije, lahko pa se razume tudi kot mobbing. Pri 

dejanskem mobbingu je namen sporočila jasen in ne gre za narobe razumljeno ali 

interpretirano sporočilo. 

 

Mobbing se vedno prične s konfliktom, če se konflikt ne reši, lahko preide v mobbing. Zato je 

potrebno vedno znova poudarjati pomen dobre komunikacije. Tkalec pravi, da se vsako 

šikaniranje začne s konfliktom, ni pa nujno, da se vsak konflikt konča s šikaniranjem. Če se 

konflikt ne razreši in se šikaniranje stopnjuje, je prvotni konflikt čedalje bolj drugotnega 

pomena (Tkalec, 2001). 

 

Po švedskem delovnem psihologu nemškega rodu Heinzu Leymannu , ki se je pravzaprav prvi 

znanstveno posvetil temu pojavu in raziskoval njegove dimenzije in je prvi podal definicijo 

mobbinga je mobbing:  

 

»…konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi 

in nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena 

sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom izrinitve iz 

delovne organizacije oz. sistema.« (Brečko, 2006, str.1) 

 

Pri nas so se uveljavili različni izrazi, ki so poskusili prevesti besedo mobbing kot npr. 

šikaniranje, trpinčenje in podobno vendar ti izrazi niso mogli v celoti prevesti izvornega 

pomena besede mobbing. Zato je tudi v naši zakonodaji uporabljen druga beseda kot 

mobbing, vendar je vsaj definicija podobna kot pri Leymannu. On pravi, da mobbing v 

delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo v nekem delovnem okolju, ki 

ga lahko izvaja eden ali več posameznikov. Dejanja so sistematično usmerjena proti enemu 

posamezniku, ta pa je zaradi tega potisnjen v nemogoč položaj iz katerega se ne more rešiti, 

ker tudi nima zaščite. Vse te aktivnosti proti njemu se izvajajo najmanj enkrat tedensko in 
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najmanj šest mesecev. Vsa ta sovražna dejanja usmerjena proti njemu mu povzročajo tako 

psihične kot fizične težave (Brečko, 2013, str. 17).  

 

Mlinarič (2007) podaja Leymanovih 45 pojavnih oblik mobbinga, ki jih je razvrstil v pet 

skupin znotraj katerih je zajetih vseh 45 oblik:  

 Napadi zoper izražanje oz. komuniciranje v katerih je zajeto omejevanje možnosti 

komuniciranja s strani nadrejenega, prekinjanje govora, jemanje besede, omejevanje 

možnosti komuniciranja s strani sodelavcev, kričanje oziroma zmerjanje, nenehno 

kritiziranje dela, kritiziranje osebnega življenja, nadlegovanje po telefonu, verbalne 

grožnje in pritiski, pisne grožnje, izmikanje neposrednim kontaktom, odklonilne geste 

in pogledi ter dajanje nejasnih pripomb. 

 Ogrožanje osebnih socialnih stikov pri katerem se z mobingirancem nihče noče več 

pogovarjati in ignoriranje, če žrtev koga sama nagovori. Žrtev se premesti v slab 

delovni prostor stran od sodelavcev, sodelavcem pa je prepovedano komuniciranje z 

mobingirancem. Prihaja do splošne ignorance v podjetju. 

 Ogrožanje ter napadi zoper osebni ugled zajemajo obrekovanje, širjenje neresnic, 

smešenje, izražanje domnev o psihični bolezni žrtve s poskusi prisile v psihiatrični 

pregled, norčevanje iz telesnih hib in oponašanje vedenja z namenom smešenja, 

napada se žrtvino politično ali versko prepričanje, pojavlja se tudi norčevanje iz 

zasebnega življenja ali narodnosti, žrtev se sili opravljati naloge, ki žalijo 

njegovo/njeno samozavest, delovne napore se ocenjuje napačno/žaljivo in izražajo 

dvom v žrtvine poslovne odločitve, žrtev je deležna kletvic, obscenih izrazov ter 

poskusov spolnega zbliževanja s podajanjem različnih spolnih ponudb. 

 Napadi in onemogočanje kvalitetnega dela se kažejo v nedodeljevanju novih delovnih 

nalog ali so mu/ji odvzete določene delovne naloge, naloge, ki so dodeljene pa so pod 

ali nad nivojem sposobnosti, lahko se jim dodeljuje več nalog kot sodelavcem ali celo 

dobijo naloge, ki žalijo dostojanstvo. 

 Napadi zoper zdravje se izvajajo z dodeljevanjem zdravju škodljivih nalog, uporablja 

se lažje ali težje fizično nasilje ali zloraba, namerno se povzroča škoda, stroški in 

psihična škoda žrtvi, dogajajo se spolni napadi. 

 

Sutton (2011, str. 19) pravi, da so takšni zlobni prijemi različnih oblik kot so osebne 

žaljivke, statusne klofute s katerimi na bliskovit način spodbijajo družbeni položaj in 

ponos žrtve, sramotenje in obredi » statusne degradacije«, šale s katerimi zakrivajo žalitve 
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ali pa obnašanje do žrtev kot, da so nevidne. Skupno jim je, da se žrtve počutijo napadene 

in ponižane. Opredelil je učinke takšnega vedenja na žrtev, izvajalca mobbinga in vodstvo 

podjetja: 

 Škoda, ki jo utrpijo žrtve in priče zajema odvračanje od delovnih nalog, več truda 

vloženega v izogibanja takšnim situacijam, zmanjšana psihološka varnost, 

nekonstruktivno sodelovanje v podjetju zaradi želje po neizpostavljanju, izguba 

motivacije in delovne energije, duševne in telesne bolezni ter odsotnost z dela, 

potencialno poslabšanje umskih sposobnosti, možna je sprememba iz žrtve v izvajalca 

mobbinga nad drugimi, povečana fluktuacija zaposlenih. 

 Stiske izvajalcev mobbinga se kažejo v tem, da jim žrtve in priče nočejo pomagati, se 

jim izogibajo, pojavljajo se lahko povračilni ukrepi žrtev in prič, neuspeh pri 

uresničevanju svojih ciljev v organizaciji, ponižanje ob izključitvi, izguba službe in 

dolgoročna karierna škoda. 

 Škodljive posledice so prisotne tudi za vodstvo, ki mora več časa posvečati tudi 

izvajalcem mobbinga v smislu svetovanja in discipliniranja, več časa posvečajo 

tolaženjem žrtev, nenazadnje morajo pomiriti partnerje ali stranke, če se mobbing 

izvaja tudi nad njimi ali čutijo posledice mobbinga nad drugimi, potreben je čas za 

reorganizacijo oddelkov, da bi delo teklo nemoteno, upoštevati moramo tudi čas, ki ga 

vodstvo porabi za intervjuje in izbiro novih kandidatov za zaposlitev v primeru 

odpovedi, pojavi se lahko tudi izgorelost vodstva. 

 

Goleman (2010, str.111) navaja, da lahko zaradi družbene zavrnitve trpimo za posebno 

vrsto žalosti, ki jo povzročajo težavni in ogroženi odnosi. Temu pojavu so psihologi 

nadeli ime »socialna depresija«. Posvetil se je tudi strupenosti žalitve (idem, str. 217) 

vendar predvsem s strani nadrejenih in zlorabi moči. Zaposleni praviloma na takšne 

žaljivke ne reagirajo, čeprav jih boli, ker se ne želijo zameriti nadrejenemu, ki ima moč 

nad njimi zaradi možnosti odpuščanja. Ker se ne odzovejo, temveč potlačijo jezo, molče 

sporočajo tistemu, ki jih žali, da lahko nadaljuje svoje početje. Opozori tudi na dognanja 

psihologa Ervina Stauba, ki se je posvetil krepitvi sposobnosti za boj proti sovraštvu in 

pravi: »Če so ob prvem napadu na žrtev drugi pasivni, si storilci molk razlagajo kot 

odobravanje. In ko se nasilje začne, ljudje postopoma izključijo žrtev iz svojega 

moralnega sveta. Takrat ni ničesar več, kar bi jih zadrževalo.« (idem, str. 293). 
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2.3.1 Zakonodaja na področju mobbinga 

 

V Sloveniji imamo na ravni države dva zakona, ki urejata oziroma prepovedujeta 

trpinčenje na delovnem mestu in sicer Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih 

uslužbencih. Poleg tega obstaja še Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih 

v organih državne uprave iz leta 2009 v kateri so tudi natančno opredeljene oblike 

mobbinga ter tudi dolžnosti predstojnika/predstojnice in načine ukrepanja. Ne nazadnje pa 

so vse te pravice do dostojanstva zapisane tudi v 34. in 35. členu ustave RS. 

 

Zakon o delovnih razmerjih RS pravi v 7. členu: 

 

Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako 

ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje 

ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z 

delom.(UL, 2013) 

 

Zakon o javnih uslužbencih se navezuje na Zakon o delovnih razmerjih katerega prvih 20 

členov velja tudi za javne uslužbence, vendar sta pomembna tudi člena 15 in 15a Zakona o 

javnih uslužbencih v katerih je delodajalcu naloženo, da mora zagotavljati pogoje, ki 

trpinčenje onemogočajo. 

 

15. člen: Javnega uslužbenca mora delodajalec varovati pred šikaniranjem, grožnjami 

in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela. 

15.a člen: Prepovedano je vsako fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje 

javnega uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, 

sovražno, ponižujoče, sramotilno aližaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno 

dostojanstvo. (UL, 2007) 

 

Na nivoju Evrope so pravice do ne-mobbinga zapisane v Evropski socialni listini, ki jo je 

Slovenija ratificirala in je torej zavezujoča tudi za našo državo. Poleg 3. In 11. člena je 

najpomembnejši, ki zadeva problematiko mobbinga 26. člen: 
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26. člen  

Pravica do dostojanstva pri delu  

Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice vseh delavcev do varstva 

njihovega dostojanstva pri delu, se pogodbenice zavezujejo, da po posvetu z 

organizacijami delodajalcev in delavcev:  

1. pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito pred spolnim nadlegovanjem na 

delovnem mestu ali v zvezi z delom in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito 

delavcev pred takim ravnanjem;  

2. pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito pred ponavljajočimi graje vrednimi 

ali očitno negativnimi in žaljivimi dejanji, usmerjenimi proti posameznim delavcem na 

delovnem mestu ali v zvezi z delom, in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito 

delavcev pred takim ravnanjem.  

 

2.3.2 Sodna praksa v Sloveniji na področju mobbinga 

 

V slovenski sodni praksi zasledimo več primerov obravnavanja mobbinga. Vendar pri 

vseh primerih ne gre za mobbing. Tako kot na mnogih drugih področjih, je tudi tu 

potrebno upoštevati posameznikovo interpretacijo dogodkov kot tudi drugih deležnikov v 

postopku. Mežnar (2010, str. 439) navaja, da se je pri obravnavi in razsodbah poleg 

zadoščenja za oškodovanca potrebno ozirati tudi na druge funkcije kazni, ki naj bo 

predvsem učinkovit inštrument za odvračanje od podobnih dejanj. V pravno 

informacijskem sistemu lahko sledimo primerom sodb na Višjem delovnem in socialnem 

sodišču, kjer so objavljene tudi obrazložitve sodb. Od leta 2004 do 1.7.2015 je objavljenih 

24 primerov, od katerih se dva nanašata na isto osebo in zadevo, torej jih je dejansko 23. 

Od teh 23. se je v osmih primerih izkazalo, da ni šlo za mobbing in tri primere so vrnili v 

ponovno sojenje. V dvanajstih primerih je šlo za mobbing, vendar v enem primeru ni 

prišlo do sankcij, ker domnevna žrtev ni vložila pritožbe v podjetju zaradi česar 

(nezavedanja problema) niso mogli ukrepati in mobbing preprečiti. V enajstih primerih 

kjer je bil mobbing dokazan, sta bila dva izvajalca odpuščena, zaradi česar sta tudi 

sprožila pravdni postopek in pravdo izgubila, ker je sodišče odločilo, da je bil zaradi 

njunega ravnanja delodajalec upravičen do prekinitve delovnega razmerja z njima. V 

ostalih devetih primerih je bila dosojena denarna odškodnina žrtvam mobbinga.  
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2.4 Pregled obstoječe literature in raziskav pojava mobbinga 

 

 Zaradi zgodnejšega zavedanja o problematiki mobbinga in njegovih škodljivih posledicah je 

dostopne več literature v tujem jeziku kot v Slovenščini. Kljub temu je dostopna tudi 

slovenska literatura in tudi rezultati raziskav v Sloveniji. 

 

2.4.1 Slovenija 

 

Z raziskovanjem pojavnosti mobbinga, psihičnega nasilja ali trpinčenja na delovnem mestu se 

ukvarjajo tako v svetu kot pri nas. V Sloveniji se je z raziskovanjem pojava začelo ukvarjati 

šele po letu 2000 kar kaže za nezaznavanje tega problema pred tem ali pa ni bilo dovolj 

kritične mase primerov, da bi bil pojav zaželjen predmet raziskovanja.  

 

Brečko iz svoje raziskave leta 2003 ugotavlja, da so najpogostejše žrtve mobbinga v delovnih 

organizacijah naslednje osebe: 

- tisti, ki so opozorili na nepravilnosti ali neupoštevanje pravil in predpisov/odlokov v svojem 

podjetju, 

- mladi zaposleni, tisti pred upokojitvijo in tisti s previsokimi prihodki, 

- zaposleni, ki si želijo boljše/nove delovne pripomočke in, ki si želijo biti pri delu bolj 

samostojni, 

- tisti, ki so drugačni: spol, spolna usmerjenost, rasa, ekscentriki ipd. ( Brečko, 2003, str. 62-

64)  

 

Po zgledu tujih raziskav o pojavu mobbinga, se je temu posvetila tudi raziskava Slovensko 

javno mnenje, iz njenih rezultatov pa lahko sklepamo na pojav mobbinga v manjših okoljih, 

torej tudi na pojav v proučevanem podjetju. Za vzorčni okvir je bil uporabljen Centralni 

register prebivalcev Slovenije iz katerega so naključno izbrali osebe, ki so bile vključene v 

vzorec kar pomeni, da so imeli vsi prebivalci enako možnost vključitve v vzorec. Izbor so 

opravili dvostopenjsko pri katerem so na prvi stopnji naredili izbor slučajno z verjetnostjo 

sorazmerno velikosti CEA ( Clusters of Enumeration Areas), te so predhodno stratificirali po 

dvanajstih regijah in šestih tipih naselij, na drugi stopnji pa znotraj teh izbrali fiksno število 

oseb po postopku enostavnega slučajnostnega izbora. Lamut in Macur (2012, str. 114-115) 

pravita, da naključni (slučajnostni) vzorec pomeni, da je vzorec dobljen povsem naključno iz 

vzorčnega načrta, stratifikacija pa je narejena, da ne bi bili nekateri ljudje v pojavu preveč ali 
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premalo zastopani. Anketo so izvajali anketarji s strukturiranim vprašalnikom, ki je obsegal 

433 spremenljivk, pridobili pa so podatke od 1082 enot.  

 

Slovensko javno mnenje 2011/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Je 

prva od dveh izvedb raziskave v letu 2011. Vprašalnik vključuje 4 vsebinske sklope, ki 

pokrivajo različne nacionalne in mednarodne raziskave: Okolje ISSP 2010, Zdravje in 

zdravstveno varstvo ISSP 2011, Raziskavo o odnosu delo-družina ter Psihično nasilje na 

delovnem mestu. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1800, realiziran 

vzorec: N=1082) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije. Potekala je med marcem in 

junijem 2011, pri čemer je 52 anketarjev zbiralo podatke v 150 izbranih krajevnih okoljih v 

Sloveniji.(SJM, 2011) 

 

Raziskava nam da vpogled v fenomen doživljanja mobbinga v slovenskem prostoru iz česar 

lahko sklepam, da je temu smiselno posvetiti več pozornosti tudi v podjetju v katerem sem 

zaposlena. Pridobljeni podatki kažejo na to, da v populaciji obstaja mobbing, ki se doživlja 

večkrat mesečno ter, da v javnem sektorju večkrat doživljajo mobbing kot v zasebnem 

sektorju.  

 

V predstavitvi dela raziskave » nasilje nad medicinskimi sestrami na delovnem mestu«: 

oblike, pogostost in povzročitelji psihičnega nasilja (Babnik in drugi 2012) avtorji 

ugotavljajo, da so poklici v zdravstvu najbolj izpostavljeni nasilju na delovnem mestu. 

Predstavijo izsledke raziskave, ki se nanašajo na opis oblik, pogostost in najpogostejše 

izvajalce psihičnega nasilja med zaposlenimi v zdravstveni negi. Opredelijo nasilje na 

delovnem mestu in tipologijo le-tega, nato pa tudi oblike in značilnosti psihičnega nasilja ter 

njegove posledice. Predstavijo tudi rezultate nekaterih drugih raziskav od katerih pet 

mednarodnih raziskav ugotavlja, da je med 17% in 76% odstotkov medicinskih sester 

poročalo o izkušnji z bullyingom, nadlegovanjem in horizontalnim nasiljem. V turških 

raziskavah sta navedena podatka, je to potrdilo v eni raziskavi 80% in v drugi 86% 

anketiranih, več v zasebnem kot v javnem sektorju. Zaposleni so kot najpogostejše izvajalce 

nasilja navedli paciente, tem sledijo medicinske sestre in šele nato zdravniki oz. zdravnice in 

svojci. V raziskavi avtoric članka je na vprašanje ali so kadarkoli do sedaj zaznali nasilje nad 

medicinsko sestro, pritrdilno odgovorilo 78,5% anketiranih.  
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Nadvse pomembno je, da se ustvarijo protokoli, ki nasilje na delovnem mestu, kar mobbing 

vsekakor je, prepreči oziroma sankcionira, če se zgodi. V prispevku za Zbornik predavanj 

sekcije medicinskih sester v menedžmentu (Cvetežar in Klemenc, 2009) je predstavljeno kako 

prepoznamo nasilje na delovnem mestu in kako ukrepamo. Opozorita na pomembnost hitre in 

učinkovite obravnave na delovnem mestu vključno z evidentiranjem nasilnih dogodkov. 

Ukrepi oziroma postopki, ki sledijo po prijavi nasilnega vedenja so najprej psihosocialna 

podpora žrtvi nasilja, nato tudi obravnavo povzročitelja, postopke v zunanjih institucijah, 

sankcioniranje nasilja, organizacijske ukrepe na delovnem mestu in druge pravno-formalne 

vidike reševanja primera. 

 

2.4.2 Velika Britanija 

 

NHS je v Velik Britaniji izvedla obsežno raziskavo z namenom ugotavljanja: 

- razširjenosti trpinčenja na delovnem mestu, 

- povezave med ustrahovanjem (trpinčenjem) in vplivom na zdravje zaposlenih, 

- ugotavljanje povezave med ustrahovanjem in zagotavljanja podpore v delovnem okolju. 

 

NHS je kratica za National Health Services, njen primarni cilj pa je za zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe, še posebej na primarnem nivoju. Ima enake cilje kot pri nas zdravstveni 

domovi: skrb za zdravje vseh starostnih skupin, zdravstvena nega na terenu, specialistične 

službe, sledenje standardom kakovosti v zdravstvu itd. 

 

Ugotovili so, da se pri raziskovanju ustrahovanja na delovnem mestu pojavljajo težave za 

raziskovalce. Najpomembnejšo težavo vidijo v tem, da ni jasne definicije kaj ustrahovanje na 

delovnem mestu sploh predstavlja. Redko naletijo na fizični aspekt ustrahovanja, predvsem 

gre za različne vrste zastrahujočih taktik. Naslonili so se na definicijo Raynerja in Hoela, ki 

navajata pet kategorij ustrahovalnega obnašanja: 

1. Dejanja, ki ogrožajo poklicni status: omalovaževanje, javno poniževanje glede 

strokovnosti, obtoževanje, da se ne trudijo dovolj. 

2. Dejanja, ki ogrožajo osebni status: zasmehovanje, žalitve, žaljiva 

poimenovanja. 

3. Izolacija: onemogočanje izobraževanj in napredovanj, onemogočanje dostopa 

do podatkov, neinformiranost. 
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4. Preobremenjevanje: dodeljevanje dodatnih nalog, postavljanje nemogočih 

zahtev in rokov izvedbe, nepotrebne motnje, ki onemogočajo pravočasno 

opravljanje nalog. 

5. Destabilizacija: dodeljevanje nesmiselnih nalog, odvzem kompetenc in 

odgovornosti, premeščanje na nezaželjena mesta. 

 

Vprašalnik za raziskavo je obsegal vprašanja, ki so se nanašala na ustrahovanje (trpinčenje) 

na delovnem mestu in vrnjenih so dobili 1100 vprašalnikov kar je predstavljalo 70 % vseh 

poslanih. Anketirani so bili različni profili zaposlenih, ne le zdravstveni delavci kar je 

pokazalo, da so mobbingu podvrženi tudi zdravstveni sodelavci. Najpogosteje so bili trpinčeni 

s strani nadrejenih (54%), precej pogosto pa tudi s strani sodelavcev, ki jim niso bili 

hierarhično nadrejeni (34%), v 12 % so jim bili celo podrejeni.  

 

Tabela 2.1: Rezultati raziskave NHS 

Odgovori anketirancev za vsak tip in kategorijo trpinčenja 

 Število (%) 

(n=1100) 

Grožnje tvoji  profesionalnosti 185 (17)* 

Konstantni  poskusi  razvrednotenja tvojega dela 124 (11) 

Konstantno in neupravičeno kritiziranje in nadzor tvojega dela 109 (10) 

Konstantni poskusi, da bi te ponižali pred sodelavci 90 (8) 

Ponižujoči  disciplinski in drugi ukrepi v zvezi s pristojnostmi 57 (5) 

Grožnje tvoji osebnosti 217 (20)* 

Ogrožanje osebne integritete 124 (11) 

Destruktivna namigovanja in sarkazem 123 (11) 

Verbalne in neverbalne grožnje 63 (6) 

Neprimerne šale na tvoj račun 49 (5) 

Konstantno draženje 32 (3) 

Fizično nasilje 18 (2) 

Nasilje nad tvojo lastnino 16 (2) 

Izolacija 255 (23)* 

Zadrževanje pomembnih informacij pred tabo 178 (16) 

Ignoriranje in izključevanje 143 (13) 
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Nerazumno odrekanje prostih dni,  izobraževanj ali 

napredovanj 

78 (7) 

Preobremenjenost 166 (15)* 

Nepotrebno izvajanje pritiska, da bi se naloge opravile 139 (13) 

Postavljanje nemogočih rokov za izvedbo naloge 89 (8) 

Destabilizacija  294 (27)* 

Spreminjanje ciljev ne da bi te o tem informirali 204 (19) 

Konstantno zmanjševanje tvojega vloženega truda 126 (12) 

Vztrajni poskusi, da bi te demoralizirali 114 (11) 

Odvzemanje tvojih odgovornosti ne da bi se o tem posvetovali 84 (8) 

 

Vir: povzeto po BMJ (1999) 

 

Ključne ugotovitve iz rezultatov raziskave so:  

- 38% zaposlenih v skupnosti NHS trust je izjavilo, da so bili izpostavljeni ustrahovanju na 

delovnem mestu v preteklem letu in 42 % jih je bilo priča ustrahovanju drugih. 

- Uslužbenci, ki so bili žrtve nasilja so navajali manj zadovoljstva pri delu in več občutkov 

kot so stres, depresija, anksioznost ter željo, da zamenjajo delovno okolje oziroma dajo 

odpoved. 

- Anketirani si želijo podpore pri delu oziroma zaščito pred nekaterimi škodljivimi učinki 

ustrahovanja. 

- Delodajalci bi morali zagotoviti postopke, ki celovito obravnavajo področje trpinčenja na 

delovnem mestu. 

Ugotavljajo tudi, da je ustrahovanje (trpinčenje) na delovnem mestu resen problem ter, da bi 

vzpostavitev sistemov za reševanje konfliktov imelo pozitivne učinke tako na zaposlene kot 

na delodajalce. 

 

2.4.3 ZDA 

 

Workplace bullying institute je organizacija v ZDA, ki se ukvarja z raziskovanjem pojava 

trpinčenja na delovnem mestu ter posledično tudi z izobraževanjem in usposabljanjem 

strokovnjakov s tega področja. V letu 2014 (2014 WBI U.S. workplace bullying survey) so 
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objavili rezultate raziskave, ki je podala rezultate o trpinčenju na delovnem mestu z več 

vidikov obravnave. 

1. Nacionalna prevalenca oziroma pojavnost trpinčenja na delovnem mestu, v katerem so 

zajeta le najresnejše oblike trpinčenja in ne vsa, npr. zavijanje z očmi kot posamičen 

pojav brez drugih sočasnih negativnih aktivnosti ni bilo upoštevano kot trpinčenje. 

Dobljeni so podatki, če so bili vprašani direktno izpostavljeni zlorabi v preteklem letu 

ali prej, ali so bili priče takšnemu dogodku ter tudi ali so bili sami storilec trpinčenja. 

Ugotovili so, je 27% vprašanih doživelo trpinčenje na delovnem mestu, »21% jih je 

bilo priča le-temu in 72% se zaveda, da se trpinčenje na delovnem mestu dogaja. 

Pomembna sprememba glede prejšnjih raziskav je bila v tem, da so tiste, ki so doslej 

izjavljali, da nimajo takšne izkušnje ne kot udeleženec, ne kot priča, razdelili v več 

skupin. Vprašanje je bilo ali se zavedajo, da trpinčenje na delovnem mestu obstaja ne 

glede na to, da sami izkušenj glede trpinčenja na delovnem mestu nimajo. To 

podskupino (19%) so poimenovali »Awere & Belivers«, ker pojava ne zanikajo. 

Druga podskupina je bila poimenovana »Awere & Disbelivers«, ker se zaveda pojava 

vendar ne verjame, torej živijo v zanikanju. Članom tretje skupine je skupno, da ne 

vedo ničesar, niso videli ničesar in se absolutno ne zavedajo, da se zlorabe pojavljajo v 

njihovem delovnem okolju, predstavljajo pa 28% Američanov. 

2. Prizadetih delavcev v ZDA, ki so izjavili, da so bili subjekti pri zlorabah na delovnem 

mestu je 37 milijonov, skupaj s tistimi, ki so bili priča takšnim dejanjem pa jih je 65.6 

milijonov. 

3. Izkušnje zlorab glede na spol, se je osredotočila na spol žrtve in spol izvajalca 

trpinčenja. Največ tistih, ki izvajajo trpinčenje je moškega spola (69%) in več trpinčijo 

žrtve ženskega spola (57%). Vendar tudi ženske trpinčijo druge na delovnem mestu 

(31%) in zopet je več žrtev ženskega (68%) kot moškega spola (32%). Glede izgube 

službe kot posledice trpinčenja se je izkazalo, da največkrat izgubijo službo trpinčeni 

in ne tisti, ki trpinčijo. 

4. Rasna pripadnost in doživljanje trpinčenja sta povezana, več ga doživljajo pripadniki 

ne-belih ras, čeprav imajo v ZDA z zakoni urejeno področje diskriminatornih dejanj. 

Vendar je proučevano trpinčenje v tej raziskavi dajalo poudarek na dejanjih, ki nimajo 

diskriminatorne podlage v rasni pripadnosti. Trpinčenje na delovnem mestu je kruto 

dejanje, ki presega rasne okvire. 

5. Glede ideoloških pripadnosti in doživljanja trpinčenja na delovnem mestu vprašanih se 

je izkazalo, da konzervativno usmerjeni zaposleni doživljajo manj trpinčenja. 
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6. Doživljanje trpinčenja glede na hierarhični nivo v podjetju, kaže na prisotnost 

trpinčenja v vseh smereh, iz smeri nadrejenih, podrejenih in sodelavce. Največ 

izvajalcev je s strani nadrejenih (56%), vendar tudi med sodelavci doseže kar 33% 

pojavnost. 

7. 72 % odstotkov delodajalcev dopušča trpinčenje na delovnem mestu, manj kot 20% 

jih ukrepa proti temu. 

 

 

Tabela 2.2: Reakcije delodajalcev na mobbing/trpinčenje v raziskavi WBI, ZDA 

Odzivi delodajalcev na mobbing Deleži  Odstotki 

 

Spodbujajo mobbing; je nujen za konkurenčno podjetje 0.483 5% 

Ga branijo; kadar so izvajalci na vodstvenih polžajih .1115 11% 

Ga racionalizirajo; je neškodljivo, rutinski način poslovanja .1543 15% 

Ga zanikajo; se ne dogaja pri nas, ne raziščejo pritožb .2491 25% 

Ga dopuščajo; menijo, da nima resnega vpliva .1599 16% 

Negativno odreagirajo .7230 72% 

Ga priznavajo; pokažejo zaskrbljenost do prizadetih zaposlenih .0985 10% 

Ga preprečijo; ustvarijo in implementirajo navodila in postopke .1208 12% 

Ga obsodijo; izvajajo ničelno toleranco do mobbinga .0576 6% 

Pozitivno odreagirajo .2770 28% 

 

Vir: povzeto po WBI (2014) 

 

8. Kako se sodelavci odzivajo na trpinčenje sodelavca je bilo vprašanje, na katerega jih 

je največ odgovorilo, da ne storijo ničesar (29%)., samo 13% jih je javno stopilo v 

bran trpinčenemu in prijavilo incident. 

9. Na kakšen način se je trpinčenje končalo oziroma kakšen je bil zaključek je bilo 

naslednje vprašanje, ki jim je dalo odgovor, da je kar 61%  trpinčenih izgubilo službo 

oziroma jih 74% spremenilo delovno mesto v podjetju. 
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Slika 2.6:  Rezultati v raziskavi WBI, ZDA, na kakšen način se je trpinčenje/mobing končal 

 

 

Vir: povzeto po WBI (2014) 

 

Ključne ugotovitve raziskave so: 

- 27% vprašanih je že bilo soočenih ali se sooča s trpinčenjem na delovnem mestu, 

- 72% Američanov se zaveda problema trpinčenja na delovnem mestu, 

- nadrejeni so še vedno v večini med izvajalci trpinčenja, 

- 72% delodajalcev trpinčenje v njihovem podjetju zanika, opravičuje, dopušča ali celo 

spodbuja, 

- 93% zaposlenih si želi podporo v zakonodaji za preprečevanje trpinčenja na delovnem 

mestu. 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE POJAVA MOBBINGA  

 

 

V empiričnem delu naloge so predstavljeni metodologija za pridobivanje podatkov, 

vprašalnik, vzorčenje in demografske značilnosti vzorca. Na koncu poglavja so rezultati 

raziskave in nazadnje še etične dileme ob raziskavi in proučevanju občutljivih tem kamor sodi 

tudi mobbing. 
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3.1 Metodologija 

 

V magistrski nalogi sem uporabila kvantitativni pristop za analizo odgovorov na vprašanja v 

anketnem vprašalniku. Za raziskavo med zaposlenimi sem uporabila anketni vprašalnik, ki 

sem ga izdelala na osnovi že uporabljenih anketnih vprašalnikov na temo mobbinga. 

Anketiranci so odgovarjali preko spletne aplikacije 1ka s pomočjo katere sem dobila rezultate. 

Dostopna je bila en mesec.  

 

Uporabila sem kvantitativne metode analize s pomočjo programa SPSS. Zaradi velikega 

števila enot so kvantitativne metode primerne za razumevanje in proučevanje osnovnih 

vzorcev in enot. Za preverjanje hipotez so bile uporabljene osnovne frekvence in deleži, 

povprečja in Hi kvadrat test. Ragin (2007, str. 143) pravi, da opazovanje velikega števila enot 

omogoči povzemanje posebnosti posameznih enot in oblikovanje slike družbenega življenja, 

iz te slike pa so izvzeti pojavi značilni zgolj za posamezni primer ali za majhno skupino 

primerov. Tudi Manoilov (2012) v zvezi s tem pravi, da je ena izmed potencialnih prednosti 

kvantitativne metode v tem, da je možno sklepati iz vzorca na populacijo, če opravimo tudi 

statistične teste, v prvi vrsti z izračunavanjem statistične značilnosti. Uporabljen je bil en test 

in sicer Hi kvadrat test, ki nam pove ali sta dve spremenljivki soodvisni. V raziskavi sem 

pravzaprav opravila tako imenovani case study oziroma študijo primera, ker sem proučevala 

eno izmed podjetij na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Cohen in Manion v Biggam 

(2008, str. 96) opisujeta case study kot opazovanje ene enote npr. otroka, razreda, šole ali 

skupnosti. Namen takšnega raziskovanja je globlje spoznavanje vplivov, ki oblikujejo 

življenjski cikel proučevane enote. 

 

3.1.1 Opis anketnega vprašalnika 

 

Vprašalnik nam je podal odgovore o demografiji anketiranih in o specifičnih vidikih 

mobbinga/trpinčenja na delovnem mestu. Izdelan je bil na osnovi vprašalnika Worplace 

Bullying instituta, ki je proučeval populacijo v ZDA. Na podoben način so proučevali pojav v 

NHS v Veliki Britaniji. Tudi v tem vprašalniku se bomo osredotočili na sam pojav doživljanja 

mobbinga/trpinčenja. Ker želimo izvedeti ali in v kolikšni meri je bil zaznan v proučevanem 

podjetju je za te potrebe zadovoljiv. V primeru, da bi želeli izvedeti več, bi bilo potrebno 

raziskavo razširiti na osnovi drugih raziskav, npr. Leymannovega inštituta. Pred začetkom 

raziskave sem opravila pilotsko študijo ustreznosti vprašalnika. Razdelila sem ga desetim 
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zaposlenim in prosila, da ga izpolnijo vključno s pripombami glede nejasnosti vprašanj. 

Izkazalo se je, da je vprašalnik potrebno popraviti, kar sem tudi storila. Po vnovičnem 

izpolnjevanju ni bilo težav in sem lahko vprašalnik uporabila za raziskavo na celotni 

populaciji. 

 

Področja raziskovanega pojava in vprašanja s katerimi smo potrjevali ali ovrgli hipoteze: 

 

1. Demografija: spol, starost, delovna doba, hierarhični status (vodstvena vloga, 

nevodstvena vloga). 

 

2. Stopnja strinjanja z naslednjimi trditvami: 

 

 Pomanjkanje strokovnega znanja žrtve povečuje verjetnost mobinga. 

 Osebnostne značilnosti odločajo o tem ali bo nekdo žrtev . 

 Pomanjkanje strokovnega znanja storilca/ke povečuje verjetnost mobinga. 

 Osebnostne značilnosti storilca/ke povečujejo mobing. 

 Delovni pogoji spodbujajo mobing. 

 Storilci niso odgovarjali za takšno vedenje. 

 Okolje lahko spodbuja agresijo, zlorabo in poniževanje. 

 Nesposobnost žrtve, da bi se branila še povečuje mobing. 

 Odločitev žrtve, da vloži pritožbo še poglobi mobing. 

 Zanikanje sodelavcev, da je bila oseba žrtev mobbinga. 

 Odziv vodstva na pritožbo še poveča mobing. 

 

3. Zaznavanje mobbinga v organizaciji smo pridobili z odgovori na dva vprašanja: 

 Ali ste v zadnjih treh letih doživeli mobbing? 

 Ali ste bili v zadnjih treh letih priča ali ste slišali za mobing v ZDL? 

 

4. Za pogostost zaznavanja mobbinga so anketirani izbirali med odgovori kolikokrat so 

doživeli ali bili priča mobbingu: 

 Enkrat v zadnjih treh letih  

 Enkrat  lanskem letu. 

 Vsak mesec v lanskem letu.. 

 Vsak teden v lanskem letu. 
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 Vsak dan v lanskem letu. 

 

5. Za ugotovitev kdo je izvajal mobbing so anketirani izbirali med naslednjimi 

možnostmi: 

 Storilec je bil en nadrejeni. 

 Storilec je bil sodelavec/sodelavka. 

 Storilec je bil podrejeni. 

 Storilcev je bilo  več skupaj.  

 

3.1.2 Vzorčenje 

 

Populacija so bili vsi zaposleni v podjetju. Ker sem imela možnost poslati vprašalnik vsem 

zaposlenim, je bila populacija hkrati tudi vzorec. Vzorec je bil verjetnosten, ker sem imela 

seznam vseh zaposlenih.  

 

3.1.3 Demografske značilnosti 

 

V podjetju je zaposlenih cca 1400 ljudi, na vprašalnik pa je odgovorilo 321 žensk in 34 

moških. Tudi sicer je med zaposlenimi veliko več žensk kot moških, kar pa je značilno za 

področje zdravstva.  

 

3.1.4 Hipoteze in raziskovalna vprašanja v raziskavi o pojavu mobbinga v proučevanem 

podjetju 

 

Glavno raziskovalno vprašanje je ali je v podjetju prisoten mobbing, v nadaljevanju pa me 

zanimajo tudi povezave z zaznavanjem pojava glede na spol, starost in vodstveni položaj. V 

podjetju je zaposlenih več žensk kot moških in glede na druge raziskave predvidevam, da tudi 

na splošno ženske bolj zaznavajo mobbing. Ravno tako menim, da so mlajši bolj občutljivi na 

znake mobbinga kot starejši zaposleni. Ne glede na to, da so mobbingu lahko izpostavljeni 

tudi vodje menim, da ga kljub temu bolj zaznavajo tisti, ki nimajo vodstvenega položaja. Ker 

nimamo vpeljanih mehanizmov za zgodnje odkrivanje in preprečevanje mobbinga 

predvidevam, da storilci ravno zaradi ne-odgovarjanja za svoja dejanja s svojo prakso 

trpinčenja nadaljujejo. Žrtve mobbinga tudi niso poučene na kakšen način naj se ubranijo 

mobbinga in zato jim takšna situacija poslabša delovne pogoje. Kljub temu, da se mobbingu v 
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podjetju doslej ni posvečala posebna pozornost menim, da ta obstaja vendar je bilo žrtev manj 

kot desetina zaposlenih, nasprotno pa je bilo prič več kot žrtev. Predvidevam, da je bil 

izvajalec mobbinga večinoma nadrejena oseba. 

 

Hipoteze: 

H1: Mobbing bolj zaznavajo mlajši od 40 let. 

H2: Mobbing bolj zaznavajo ženske.  

H3: Mobbing bolj zaznavajo tisti, ki niso vodje. 

H4: Od dejavnikov, ki pogojujejo izvajanje mobbinga je najbolj pogost razlog neodzivnost 

vodstva 

H5: Žrtvam najbolj poslabša delovne pogoje nesposobnost žrtve, da bi se branila. 

H6: Žrtev mobbinga v zadnjih treh letih je bilo manj kot 10% anketiranih. 

H7: Mobbingu je bilo priča več kot 10% anketiranih. 

H8: V podjetju je prisoten mobbing. 

H9: V večini primerov mobbinga je bil storilec/ka en sam nadrejeni/a. 

V naslednjih poglavjih bodo predstavljene značilnosti vzorca z osnovnimi frekvencami z 

demografskimi podatki, v nadaljevanju pa prikazani rezultati z odgovori na hipoteze, ki smo 

si jih postavili. Predstavljeni bodo z grafi in tabelami. Rezultati Hi kvadrat testov in t-testov 

bodo opisani, tabele pa se nahajajo v prilogi.  

 

3.2 Značilnosti vzorca 

 

V tem poglavju bodo predstavljene značilnosti vzorca z osnovnimi frekvencami z 

demografskimi podatki. Frekvence iz naših rezultatov nam povedo kolikokrat se je določena 

vrednost, v našem primeru demografski podatek, pojavil v rezultatih raziskave. Število enot 

statističnega znaka nam je dalo absolutno frekvenco, ki smo jo lahko prikazali tudi kot 

relativno frekvenco izraženo v odstotkih. 

 

Anketo je izpolnilo več žensk kot moških, kar je bilo glede na strukturo zaposlenih 

pričakovano.  
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Tabela 3.1: Deleži respondentov glede na spol 

XSPOL   Spol:  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa  

     1 (Moški) 34 10% 10% 10%  

     2 (Ženski) 321 90% 90% 100%  

Veljavni   Skupaj 355 100% 100%     

 

Graf 3.1: Deleži respondentov glede na spol 

 

 

 

Največ respondentov je bilo starih od 41 do 60 let, skoraj polovica od 21 do 40 let in zelo 

majhen delež 61 let dalje. Nihče ni bil star manj kot 20 let.  

 

Tabela 3.2: Deleži respondentov glede na starost 

   V katero starostno skupino spadate? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 20 let) 0 0% 0% 0% 

     2 (21 - 40 let) 139 39% 39% 39% 

     3 (41 - 60 let) 208 58% 59% 98% 

     4 (61 let ali več ) 6 2% 2% 100% 

Veljavni   Skupaj 353 99% 100%    

 

 

 

 

 

9,6%

90,4%

Spol

Moški Ženski
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Graf 3.2: Deleži respondentov glede na starost 

  

 

Največ respondentov ima več kot 30 let delovne dobe, približno tretjina jih ima do 10 let, 

četrtina od 21 do 30 let in najmanjši delež jih ima od 11 do 20 let delovne dobe.  

 

Tabela 3.3: Deleži respondentov glede na delovno dobo 

XZST1surs4   Koiko delovne dobe imate?  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 10 let) 97 27% 27% 27% 

     2 (11-20 let) 65 18% 18% 46% 

     3 (21-30 let) 92 26% 26% 72% 

     4 (več kot 30 let) 101 28% 28% 100% 

Veljavni   Skupaj 355 100% 100%    

 

 

Graf 3.3: Deleži respondentov glede na delovno dobo 

  

 

Iz spodnje tabele je razvidno, da velika večina respondentov niso vodje skupini zaposlenih. 

Vodij, ki so odgovarjali na vprašalnik je bilo 16%. 

39,4%
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Tabela 3.4: Deleži respondentov glede na vodstveno vlogo 

XDS2a4   Ali ste vodja skupini zaposlenih? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Da) 58 16% 16% 16% 

     2 (Ne) 294 83% 84% 100% 

Veljavni   Skupaj 352 99% 100%    

 

 

Graf 3.4: Deleži respondentov glede na vodstveno vlogo 

 

 

3.3  Doživljanje mobbinga 

 

V zadnjih treh letih je 31,8% anketirancev doživelo mobbing. Dobra polovica je bila priča 

oziroma je slišala za mobbing v ZDL. 
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Graf 3.5: Deleži respondentov glede na doživljanje mobbinga v zadnjih treh letih 

  

Graf 3.6: Deleži respondentov glede na vlogo priče mobbingu v zadnjih treh letih 

 

 

V največji meri je mobbing prihajal s strani nadrejenih in sodelavca/ke. Najmanj je prihajal s 

strani podrejenih.  
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Graf 3.7: Izvajalci mobbinga glede na pogostost

 

 

Dobili smo tudi podatke v kolikšni meri oz. kako pogosto se je mobbing dogajal oz. so ga 

zaznavali. V vseh primerih se je mobbing v največjem deležu zgodil enkrat v zadnjih treh 

letih ali lanskem letu. Kadar je prišlo do mobbinga vsak dan v lanskem letu je v največji meri 

prišel s strani več storilcev skupaj in s strani sodelavca/ke.  

 

Tabela 3.5: Pogostost mobbinga glede na izvajalca mobbinga 

Pogostost mobbinga in s 

čigave strani. 

1x v 

zadnjih 

3 letih 

1x v 

lanskem 

letu 

vsak 

mesec v 

lanskem 

letu 

vsak 

teden v 

lanskem 

letu 

vsak dan 

v 

lanskem 

letu 

Skup

aj   

% 

Skupaj 

odgovo

rov 

Storilec je bil en 

nadrejeni. 
36,9% 33,6% 18,8% 8,7% 2,0% 100,0 149 

Storilec je bil 

sodelavec/sodelavka. 
41,3% 24,8% 18,3% 11,9% 3,7% 100,0 109 

Storilec je bil podrejeni. 56,3% 15,6% 21,9% 3,1% 3,1% 100,0 32 

Storilcev je bilo več 

skupaj. 
45,1% 25,5% 13,7% 11,8% 3,9% 100,0 51 
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3.4 Strinjanje s trditvami o vzrokih in pogojih za mobbing v podjetju 

 

Za oceno stopnje strinjanja s trditvami o vzrokih in pogojih za mobbing je bila uporabljena 

pet stopenjska Likertova lestvica, pri čemer je bila vrednost ena »Nikakor se ne strinjam« in 

pet »Popolnoma se strinjam«. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da neodzivnost vodstva na 

pritožbo še povečuje mobbing ter da osebne značilnosti storilca/ke povečujejo možnost, da bo 

izvajal/a mobbing. V veliki meri se tudi strinjajo s trditvijo, da nesposobnost žrtve še 

povečuje mobbing. Veliko strinjanja s trditvami se giblje okoli vrednosti 3 kar pomeni, da se 

ne strinjajo v dovolj veliki meri, da bi izstopalo. 

 

 Graf 3.8: Strinjanje s trditvami o vzrokih in pogojih za mobbing 

 

 

 

Najbolj je bilo izraženo strinjanje s trditvijo, da neodzivnost vodstva še povečuje mobbing, 

takoj za tem so izpostavljene osebnostne značilnosti storilca/ke in nesposobnost žrtve, da bi se 

branila. 
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3.5 Testiranje hipotez 

 

Za testiranje hipotez, z namenom posplošitve izsledkov na celotno populacijo, so bili narejeni 

t-testi in Hi kvadrat testi za potrjevanje povezanosti spremenljivk. 

 

3.5.1 H1: Mobbing bolj zaznavajo mlajši od 40 let. 

 

Postavljena je bila hipoteza, da mobbing bolj zaznavajo mlajši od 40 let. Rezultati raziskave 

so nam pokazali, da so v največjem deležu v zadnjih treh letih doživeli mobbing stari od 21 

do 40 let. Malo manjši delež so mobbing doživeli tisti, ki so stari med 41 in 60 let. V 

najmanjšem primeru so mobbing doživeli, v zadnjih treh letih, stari več kot 61 let.  

 

Tabela 3.6: Doživljanje mobbinga v zadnjih treh letih glede na starost respondentov 

 

 

Hi kvadrat test je pokazal, da je  stopnja signifikance večja od 0,05, kar pomeni, da statistično 

značilnih razlik ni torej se ti dve spremenljivki znatno ne razlikujeta. Starost ne vpliva na 

doživetje mobbinga v zadnjih treh letih. 

 

Med tistimi, ki so bili priča mobbingu v zadnjih treh letih, je bil večji delež tistih, ki so stari 

od 41 do 60 let. Ponovno je bil najmanjši delež tistih, ki so stari nad 61 let. 

 

Tabela 3.7: Pričevanje mobbingu v zadnjih treh letih glede na starost respondentov 
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Deleži med samimi skupinami se ne razlikujejo znatno (razen v zadnjem primeru) in med 

njimi ni možno dokazati statistično značilnih razlik. Rezultat hi kvadrat testa je pokazal 

statistično značilnost  P>0,05 kar kaže na to, da se ti dve spremenljivki ne razlikujeta v večji 

meri in lahko ocenimo, da starost ne vpliva na opažanje mobbinga v zadnjih treh letih v ZDL. 

 

Glede na dobljene rezultate je hipoteza delno sprejeta. Delež v prvi tabeli je bil večji, v drugi 

pa manjši, hi kvadrat test pa ni pokazal statistično značilnih razlik. 

 

3.5.2 H2: Mobbing bolj zaznavajo ženske.  

 

Naslednja hipoteza je bila, da ženske bolj zaznavajo mobbing kot moški, vendar so rezultati 

pokazali, da so moški v večjem deležu doživeli mobbing v zadnjih treh letih kot ženske. 

Razlike v deležih pa niso tolikšne, da bi kazale na statistično značilne razlike. Hi kvadrat je 

pokazal p> 0,05. 

 

Tabela 3.8: Doživljanje mobbinga v zadnjih treh letih glede na spol respondentov 

 

 

Prav tako so bili moški v zadnjih treh letih v ZDL v večjem deležu kot ženske priče 

mobbingu. Ponovno velikih razlik v deležih ni kar ne nakazuje na povezanost med 

spremenljivkama, kar lahko nakazuje na ne povezanost spremenljivk. 

 

Tabela 3.9: Pričevanje mobbingu v zadnjih treh letih glede na spol respondentov 
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V obeh primerih je bil narejen hi kvadrat test, ki je samo potrdil kar je že očitno razvidno iz 

tabel. Statistično značilne razlike med spremenljivkami ne obstajajo. Spol ne vpliva na 

doživetje ali pričevanju mobbingu v ZDL v zadnjih treh letih. 

 

V obeh primerih so mobbingu bolj izpostavljeni moški, hipoteza je v celoti zavrnjena. Tudi hi 

kvadrat je pokazal, da statistično značilnih razlik ni. 

 

3.5.3 H3: Mobbing bolj zaznavajo tisti, ki niso vodje. 

 

V hipotezi smo postavili, da tisti, ki niso vodje bolj zaznavajo mobbing kot vodje. Iz 

odgovorov smo izvedeli, da so mobbing v večjem deležu doživeli tisti, ki niso na vodstvenem 

položaju, vendar pa se deleži ne razlikujejo znatno. 

 

Tabela 3.10: Doživljanje mobbinga v zadnjih treh letih glede na vodstveno vlogo 

 

 

V skoraj isti meri so bili priča mobbingu v ZDL vodje in ostali zaposleni. V obeh primerih 

ponovno ne prihaja do znatnih razlik v deležih, kar pomeni, da statistično značilnih razlik ni 

med spremenljivkami. Službeni položaj ne vpliva na zaznavanje mobbinga v ZDL v zadnjih 

treh letih. 

 

Tabela 3.11: Pričevanje mobbingu v zadnjih treh letih glede na vodstveno vlogo 
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Razlike v deležih so minimalne, hipoteza je v celoti zavrnjena. Tudi hi kvadrat je pokazal, da 

statistično značilnih razlik ni. 

 

3.5.4 H4: Od dejavnikov, ki pogojujejo izvajanje mobbinga je najbolj pogost razlog 

neodzivnost vodstva 

 

Naslednja hipoteza je bila, da je neodzivnost vodstva na mobbing najbolj pogost dejavnik za 

izvajanje mobbinga. Strinjanje s to trditvijo je doseglo največjo mero strinjanja (4,28) zato je 

hipoteza potrjena. 

 

 

Graf 3.9: Strinjanje s trditvijo z oceno več kot 4 

 

 

3.5.5 H5: Žrtvam najbolj poslabša delovne pogoje nesposobnost žrtve, da bi se branila. 

 

V hipotezi je bila postavljena trditev, da žrtvam najbolj poslabša delovne pogoje 

nesposobnost žrtve, da bi se branila. Hipoteza je v celoti zavrnjena. Rezultati so nakazali 

šibko strinjanje s to trditvijo, kar je razvidno tudi iz grafa št.8. 

 

3.5.6 H6: Žrtev mobbinga v zadnjih treh letih je bilo manj kot 10% anketiranih. 

 

V naslednji hipotezi sem trdila, da je bilo žrtev mobbinga v zadnjih treh letih manj kot 10% 

anketiranih. 

3,9 3,95 4 4,05 4,1 4,15 4,2 4,25 4,3

osebnostne značilnosti storilca/ke
povečujejo možnost, da bo izvajal/a

mobbing

nesposobnost žrtve, da bi se branila še
povečuje mobbing

neodzivnost vodstva na pritožbo še poveča
mobbing

Strinjanje s trditvami z vrednostjo 4 (se strinjam) 
in 5 (popolnoma se strinjam)
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Graf 3.10: Ali ste v zadnjih treh letih doživeli mobbing?

 

 

Žrtev mobbinga je bilo v zadnjih treh letih znatno več kot 10%, skupaj jih je bilo 32%, kar je 

celo več kot vsak tretji respondent. Hipoteza je v celoti zavrnjena. 

 

3.5.7 H7: Mobbingu je bilo v zadnjih treh letih priča več kot 10% anketiranih. 

 

V sedmi hipotezi sem trdila, da je je bilo priča mobbingu v zadnjih treh letih več kot 10% 

anketiranih. 

 

Graf 3.11: Ali ste bili v zadnjih treh letih priča ali ste slišali za mobbing v ZDL? 

 

 

32%

68%

Ali ste v zadnjih treh letih doživeli 
mobbing?

da

ne

53%
47%

Ali ste bili v zadnjih treh letih priča ali 
ste slišali za mobbing v ZDL

da

ne



Pristov, Zorica. 2015. Mobbing v organizaciji. Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici 

46 
 

Mobbingu je bilo priča ali so slišali zanj v precej večjem odstotku kot je bilo postavljeno v 

hipotezi, kar 53% respondendentov je odgovorilo z »da«. Hipoteza je v celoti sprejeta. 

 

3.5.8 H8: V podjetju je prisoten mobbing. 

 

Postavila sem hipotezo, da je v podjetju prisoten mobbing. Glede na deleže tistih, ki so ga 

osebno doživeli in tistih, ki so mu bila priča, je hipoteza v celoti sprejeta, saj je samo tistih, ki 

so ga doživeli več kot 30% tistih, ki so mu bili priča ali zanj slišali pa celo več kot 50%. Za 

potrditev hipoteze, da je mobbing v podjetju prisoten bi zadoščal tudi manjši odstotek 

pritrdilnih odgovorov. 

 

3.5.9 H9: V večini primerov mobbinga je bil storilec/ka en sam nadrejeni/a. 

 

Glede storilcev mobbinga sem postavila hipotezo, da je v večini primerov mobbinga 

storilec/ka en sam nadrejeni/a. 

 

Graf 3.12: Storilci mobbinga  

 

 

Frekvence so pokazale, da lahko hipotezo v celoti sprejmemo. V 44% je bil storilec mobbinga 

en nadrejeni. V najmanjši meri je bil storilec podrejeni (9%), sledijo več storilcev skupaj 

(15%) in v 32% sodelavec. 

 

44%

32%

9%

15%

Storilci mobbinga

storilec je bil en nadrejeni

storilec je bil
sodelavec/sodelavka

storilec je bil podrejeni

storilcev je bilo več skupaj
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3.6 Dodatne ugotovitve 

 

Iz raziskave smo pridobili tudi dodatne ugotovitve, ki nam podrobneje prikažejo doživljanje 

mobinga v preučevanem podjetju.  

 

3.6.1 Vpliv službenega položaja na strinjanje s trditvijo, da neodzivnost vodstva še poveča 

mobbing  

 

Respondenti so se v največji meri strinjali s trditvijo, da neodzivnost vodstva na pritožbo še 

poveča mobbing, zato je bil narejen hi kvadrat test za vpliv službenega položaja na strinjanje s 

trditvijo. Signifikanca je manjša od 0,05, kar pomeni, da prihaja do statistično značilnih razlik 

med spremenljivkama ter nakazuje na povezanost med njima. Službeni položaj vpliva 

(vodstveni ali ne vodstveni) na strinjanje s trditvijo, da neodzivnost vodstva na pritožbo še 

poveča mobbing. 

 

3.6.2 Strinjanje s trditvami o vzrokih in pogojih za mobbing 

 

Glede na ocene strinjanja s trditvami iz tabele 8, smo pridobili še vpogled v splošno 

razmišljanje zaposlenih o mobbingu. Najmanj se strinjajo s trditvijo, da odločitev žrtve, da 

vloži pritožbo še poglobi mobbing (3,35). Iz tega lahko sklepamo, da sama pritožba ne vpliva 

na doživljanje mobbinga. Ravno tako pomanjkanje strokovnega znanja tako storilca (3,39) kot 

žrtve (3,38) po mnenju respondentov ne vpliva bistveno na izvajanje mobbinga. Malo bolj se 

strinjajo s trditvijo, da okolje lahko spodbuja agresijo, zlorabo in poniževanje (3,69) vendar se 

v manjši meri od tega strinjajo s trditvijo, da delovni pogoji spodbujajo mobbing (3,42).  

Takoj za največjim strinjanjem, da neodzivnost vodstva še poveča mobbing (4,28) sledi 

strinjanje s trditvijo, da osebnostne značilnosti storilca/ke povečujejo možnost, da bo izvajal 

mobbing (4,26). Narejen je bil one sample t-test za uporabljeno Likertovo 5-stopenjsko 

lestvico z aritmetično sredino 3. V program SPSS Statistics so bile vnešene in testirane vse 

trditve. Pri vseh je izračunana statistično značilna razlika p< 0,05, ki kaže na to, da prihaja do 

razlik v odgovorih v primerjavi z aritmetično sredino. V prilogi 3 so priložene tabele t-testov. 
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4 PRISTOPI K REŠEVANJU PROBLEMA MOBBINGA 

 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri pristopi k reševanju problema mobbinga, ki jih 

lahko uspešno apliciramo v prakso. Podlaga za akcijske načrte je raziskovanje o pojavu 

mobbinga v podjetju kjer želimo pristopiti k reševanju problematike. 

 

4.1 Slovenija 

 

V Sloveniji je najbolj celovito pristopila k reševanju problema Daniela Brečko, ki je tudi 

napisala knjigo Recite mobbingu ne in je bila ocenjena kot učinkovit priročnik za ustvarjanje 

pogojev v podjetjih, ki preprečujejo nastanek mobbinga. V svojem članku Mobbing-kako ga 

pravočasno prepoznati in ukrepati (2007) pa pravi, da je poglavitno, da se moramo truditi 

mobbing preprečiti že v začetni fazi in ne dopustimo, da se razvije naprej. Aktivnosti v 

podjetju moramo usmeriti v preventivno delovanje z izboljšanjem stila vodenja in 

organizacijsko kulturo, ki zapoveduje timsko delo torej tam kjer tega še ni, je potrebna 

sprememba organizacije dela. Ugodni pogoji za preprečevanje nastanka mobbinga je tudi 

izboljšanje delovne atmosfere, kar vključuje tudi odprto komunikacijo, jasno podajan je 

informacij in možnost izobraževanja. Opozori tudi že na pojav v nekaterih tujih podjetjih kjer 

imajo tako imenovani organizacijski dogovor v katerem so dogovorjeni postopki za ukrepanje 

ob zaznanem mobbingu vključno s sankcijami za storilce. Poleg zakonodaje, ki je že sprejeta, 

pa so pomembne tudi kampanje oziroma akcije ozaveščanja o pojavu mobbinga. Opozori tudi 

na dejstvo, da so v nekaterih podjetjih v tujini, npr. v Veliki Britaniji, sprejeli interne 

pravilnike, ki mobbing preprečujejo. Zgodnje ukrepanje managementa je ključno, vendar 

mora biti le-ta sposoben zaznati prve znake mobbinga.V sami politiki podjetja mora biti jasno 

zapisano, da je mobbing v podjetju nesprejemljiv in v nasprotju s politiko oziroma 

delovanjem podjetja, vendar morajo biti trpinčenim na voljo osebe, na katere se lahko obrnejo 

po pomoč. Pomoč teh oseb pa mora biti konkretna kar pomeni, da morajo dobiti kompetence 

za ukrepanje. Ne nazadnje je pomembno, da se posamezniku pomaga, da se tudi poklicno 

rehabilitira, npr. z dodatnimi izobraževanji za povrnitev dobre samopodobe. V podjetju 

morajo vsi sprejeti določene odgovornosti pri preprečevanju mobbinga. Brečko najprej 

izpostavi kadrovske managerje, ki morajo biti usposobljeni prepoznati vertikalni ali 

horizontalni mobbing, notranji svetovalci, ki bi jih morali izobraziti pa bi morali še posebej 
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usposobiti za reševanje konfliktov. V ta namen pa je nujno izobraziti tudi zaposlene o mirnih 

načinih reševanja konfliktov. V pomoč je lahko tudi izobraževalno-informativna spletna stran 

o mobbingu. Predstavniki zaposlenih delavcev bi se morali ravno tako kompetentno vključiti 

v reševanje problema in še posebej v spremljanje nadaljnjih dogodkov ter uresničevanje 

antimobbing politike podjetja.  

 

4.2 Velika Britanija 

 

V Veliki Britaniji se zavedajo kako destruktiven pojav je mobbing tako za podjetje kot za 

posameznike zaposlene v podjetjih. V različnih podjetjih so pripravili različne strategije in 

dokumente, ki bi morali preprečevati mobbing in nuditi podporo vsem, ki so mobbingu 

izpostavljeni.  

 

4.2.1 Univerza v Cardiffu 

 

Na Univerzi v Cardiffu, prestolnici Walesa v veliki Britaniji, so ustvarili dokument Dignity at 

work and study policy (2011) v katerem so opredelili njihov pristop k ustvarjanju pogojev za 

zagotavljanje preprečevanje trpinčenja pri delu in študiju. Namenjen je vsem zaposlenim, 

študentom in tudi vsem pogodbenikom, ki delajo pri njih ali za njih. Ravno tako velja enaka 

politika za vse, ki sodelujejo z zunanjimi institucijami in podjetji. Že v začetku je opredeljena 

politika univerze, ki obsoja vsakršno diskriminacijo in trpinčenje, pa tudi nadlegovanje in 

izvajanje povračilnih ukrepov proti tistim, ki našteta dejanja prijavljajo ali opozarjajo na njih. 

V dodatku dokumenta so našteti primeri teh nezaželjenih dejanj. Posebej je izpostavljeno 

seznanjanje novozaposlenih s to politiko, ki jim je dostopna na njihovi spletni strani. 

Opredeljene imajo ukrepe kako prijavljati trpinčenje, odgovornosti vsakega posameznika in 

nadrejenih ter tudi nadzor.  
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Slika 4.1: Viri podpore in svetovanja za žrtve trpinčenja na delovnem mestu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: povzeto po Cardiff University (2011) 

 

4.2.2 HSE 

 

HSE iz Velike Britanije, ki se ukvarja z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu že 40 let, 

so pripravili dokument (zloženko), ki daje navodila kako pristopiti k preprečevanju in 

reševanju primerov trpinčenja na delovnem mestu, posebej za zaposlene v zdravstvenih 

okoljih; Dignity at work policy fort he health service (HSE). V njem so opredeljene 

odgovornosti tako zaposlenih kot tudi tistih na katere se pritožbe naslavljajo. Opisani so 

postopki kaj naj storijo v takšnih primerih, predvsem opozorijo že v začetku, da je potrebno 

najprej reševati problem neposredno s tistim, ki nam je s svojim dejanjem dal občutek, da smo 

trpinčeni, šele nato se obrnemo na osebo, ki nam lahko pomaga v reševanju konflikta (oseba 

zadolžena ravno za takšne primere, nadrejeni ipd.). Sledi opis vloge in postopkov te osebe 

vključno z mediacijo, ki zahteva strogo zaupnost v procesu reševanja konflikta. 
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4.2.3 NHS 

 

V NHS na Škotskem pa so se lotili raziskave o pristopih reševanja primerov 

trpinčenja/mobbinga na delovnem mestu v več zdravstvenih ustanovah, različnih velikosti in 

v različnih okoljih, v mestnih in podeželskih. Ugotovili so, da se kljub dejstvu, da je 

stroškovno upravičeno izvajanje mediacij ob konfliktih, le-ta ne izvaja dovolj pogosto. Zato 

so imeli majhno bazo teh podatkov, v razgovorih s tistimi, ki so bili udeleženi v mediacijah pa 

so izvedeli za nekaj njihovih zadržkov v zvezi s tem kot so pripravljenost sodelovati v 

mediaciji, pretežno prostovoljno sodelovanje kot mediator in pomanjkanje podpore v odnosih 

med vpletenimi po zaključku mediacije. Mediatorji so bili v mnogih primerih zaposleni 

znotraj preučevanih podjetij kar lahko predstavlja oviro pri odločanju prizadetih za mediacijo 

zaradi vprašanja zaupnosti, zaupanja in nenazadnje kompetenc mediatorjev za nadaljnje 

ukrepe. V predstavitvi rezultatov tudi predlagajo možne načine za reševanje konfliktnih 

situacij, poudarijo pomen dobrih vodij in njihovega dobrega vodenja, v nadaljevanju pa tudi 

deeskalacijo napetosti v neformalnih postopkih, šele nato druge intervencije, mediacijo in 

ostale formalne procese.  

 

 

 

Slika 4.2: Diagram možnih pristopov k reševanju konfliktnih situacij 

 

Vir: povzeto po NHS Scotland (2009) 
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4.3 Predlagane rešitve za proučevano podjetje 

 

Za učinkovit pristop k odpravljanju mobbinga se mora najprej zavezati vodstvo z jasno 

izraženimi načini in cilji, ki jih želi doseči s svojimi ukrepi. Dobro bi bilo to zapisati v vizijo 

svojega podjetja v smislu, da si želimo ustvariti harmonično okolje v katerem ne bi prihajalo 

do mobbinga oziroma trpinčenja na delovnem mestu. 

 

Izjava o zavezanosti ZDL k preprečevanju mobbinga na delovnem mestu bi morala vsebovati 

naslednje vsebine: 

 

1. ZDL je zavezan podpori, razvoju in spodbujanju enakosti in raznolikosti v 

vseh njegovih dejavnostih. ZDL si prizadeva za vzpostavitev kulture brez 

diskriminacije, ki temelji na vrednotah dostojanstva, vljudnosti in spoštovanja. 

ZDL priznava pravico vsake osebe, da se obravnava v skladu s temi 

vrednotami. 

2. Nespoštovanje vrednot dostojanstva, vljudnosti in spoštovanja lahko škoduje 

posameznikom in poslabša delovanje in ugled podjetja. Še zlasti nadlegovanje, 

ustrahovanje in viktimizacija lahko povzroči strah, stres in tesnobo, ki vplivajo 

na delo ter zasebnega in družinsko življenja. Prav tako lahko privede do 

bolezni, nesreče, odsotnosti, slabega dela in odpovedi. Nadlegovanje, 

ustrahovanje in šikaniranje so nesprejemljive oblike vedenja, ki ga ne bomo 

tolerirali. 

3. Vsak očitek nadlegovanja, ustrahovanja ali viktimizacije bo obravnavan resno, 

ne glede na delovno dobo vseh, ki so vključeni in za vsakogar, za katerega bo 

ugotovljeno, da je ravnal nesprejemljivo, bo sprožen disciplinski postopek. 

4. ZDL je tudi učna baza zavezana vrednotam odprte komunikacije in razprave z 

izmenjavo idej. ZDL se je zavezal k zagotavljanju okolja, v katerem bodo 

lahko posamezniki delovali v okolju, ki spoštuje vrednote dostojanstva, 

vljudnosti in spoštovanja. 

 

 

Cilji te izjave bi bili : 

- spodbujanje pozitivnega delovnega okolja, v katerem se ljudje obravnavajo pošteno in s 

spoštovanjem ; 
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- spodbujanje vseh zaposlenih, zunanjih sodelavcev ter študentov, da igrajo pomembno vlogo 

pri ustvarjanju in ohranjanju okolja , v katerem so nadlegovanje , ustrahovanje in šikaniranje 

nesprejemljive oblike vedenja; 

- zagotavljanje podpore za zaposlenim, zunanjim sodelavcem ter študentom, ki čutijo , da so 

bili predmet nadlegovanja, ustrahovanja ali viktimizacije ; 

- zagotoviti, da bodo obtožbe nadlegovanja, ustrahovanja ali viktimizacije obravnavane 

enakopravno, s spoštovanjem pravic in dostojanstva vseh vpletenih ; in 

-opredeliti ustrezne formalne postopke, s katerimi se obravnavajo očitki . 

 

Nenazadnje bi bilo potrebno pripraviti tudi interni pravilnik, ki bi dal navodila za ravnanja 

zaposlenih, zunanjih sodelavcev ter študentov v ZDL v okviru njihovega dela ali prakse. 

Vključeval bi tudi opis na kakšen način se osebje in študentje obnašajo proti kolegom in 

vrstnikom zunaj prostorov ZDL na družabnih dogodkih povezanih z ZDL. To lahko zajema 

tudi ravnanje do ljudi, ki niso zaposleni v ZDL (npr. zunanji izvajalci del, bolniki in drugi 

člani javnosti, ki pridejo v ZDL ali so uporabniki storitev ZDL).  

 

ZDL bi seznanil s tem pravilnikom vse, ki predstavljajo ZDL navzven, tako zaposlene kot 

pogodbenike in študenti v času njihovega dela v ZDL. 

 

Pristop k urejanju te problematike bi se moral odvijati na treh nivojih: 

 

1. Nivo organizacije:  

- izjava, da je organizacija zavezana k preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu ( 

»mobbing free« organizacija); 

- jasno opredeljena vizija in cilji; 

- javna objava svojega stališča do mobbinga (oglasna mesta, internet, intranet); 

- izobraževanja za zaposlene v obliki predavanj ( reševanje konfliktov, prepoznavanje 

kaj mobbing je in kaj ne, poti ukrepanja in ukrepi) in delavnic (reševanje konfliktov, 

pot pritožbe); 

- jasno in natančno določene poti ukrepanja, ukrepi in osebe sprejemajo in rešujejo 

pritožbe vključno s podporo žrtvi ali prijavitelju, ki je mobbing zaznal. 

 

2. Nivo vodstva: 

- poleg zgoraj naštetih izobraževanj še 
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- določiti kontaktno osebo, ki rešuje pritožbe in izbrati mediatorje ter 

- podpora žrtvam in ukrepanje. 

 

3. Nivo zaposlenih: 

- reševanje konfliktov ob nastanku, 

- deeskalacija konfliktov, 

- izobraževanje in samoizobraževanje, 

- prepoznati mobbing in kaj mobbing ni, 

- prepoznati svoje napake v komunikacijskem procesu, 

- poznati in slediti poti pritožbe, 

- razgovori med sodelavci o zaznavanju mobbinga, napakah v komunikaciji, poznavanju 

poti pritožbe in reševanju sporov oziroma konfliktov, 

- medsebojno opozarjanje na neprimerne načine komunikacije, 

- sprejemanje mnenj drugih v pozitivnem kontekstu. 

 

 

5 POVZETEK UGOTOVITEV 

 

 

V pričujoči magistrski je predstavljena problematika mobbinga, ponekod poimenovanem tudi 

trpinčenje na delovnem mestu. Na človeka v delovnem razmerju vplivajo tako zunanji kot 

notranji dejavniki. Zunanji so predvsem organizacijska klima, na njo pa vplivajo tako 

organizacijska kultura kjer dela kot tudi vizija in usmeritve podjetja. Kakovost in uspešnost 

sta dva dejavnika, ki vplivata na samo organizacijsko kulturo in klimo, za njihovo doseganje 

pa je nujno potrebno vključevati socialni kapital v podjetju. Tu se vpletejo vse ostale 

komponente, ki vzpostavljajo harmoničen odnos med zaposlenimi. Predstavljeni so osnovni 

pojmi medosebnih odnosov v podjetju kot so komunikacija, subkulture v organizaciji, 

predsodki in stereotipi in posledično tudi doživljanje samopodobe na nivoju posameznika. Za 

doseganje prej imenovanih harmoničnih odnosov pa je potrebna socialna inteligenca, ne 

nazadnje tudi za uspešno reševanje konfliktov. Kadar konflikti niso razrešeni se le-ti lahko 

nadaljujejo in stopnjujejo v mobbing. Za preprečevanje in obvladovanje mobbinga nam je v 

pomoč zakonodaja in predpisi, tako na državni kot evropski ravni. Sodna praksa na področju 

mobbinga v Sloveniji ni obsežna, je pa predstavljenih nekaj primerov v zadnjih letih kjer so se 
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na sodišču morali odločati o upravičenosti tožb zaradi mobbinga. Poleg zakonodaje so 

predstavljene tudi nekatere raziskave, ki raziskujejo pojav v različnih dimenzijah: kdo je 

izvajalec, kdo je žrtev, ali je do mobbinga prišlo in kako pogosto, kakšni so postopki za 

prijavo mobbinga in ali so le-ti uspešni. Na koncu so predstavljeni tudi nekateri pristopi k 

reševanju problema mobbinga, povzeti iz slovenskih in angleških virov in literature in za 

zaključek tudi predlagane rešitve za proučevano podjetje. 

 

Za teoretični okvir so podlaga literatura in viri navedeni na koncu naloge. Obravnavajo 

menedžment in ravnanje s človeškimi viri, standarde kakovosti in komuniciranje znotraj 

podjetij in med posamezniki. Mobbing in nasilje na delovnem mestu so predstavljeni tako s 

teoretičnega vidika kot tudi raziskovalnega z rezultati raziskav. Vir so bili tudi rezultati 

raziskav o organizacijski klimi, ki so bile opravljene v slovenskih podjetjih. Vir so bili tudi 

različni akti in predpisi, torej zakonodaja v slovenskem in evropskem prostoru ter interni akti 

institucij za preprečevanje mobbinga, kot npr. Dignity at work policy. Za izpeljavo 

raziskovanja je bila osnova  literatura s področja družboslovnega raziskovanja, predvsem 

osnove metodologije in statistike. 

 

Z raziskavo smo dobili vpogled v fenomen pojava mobbinga v enem izmed javnih zavodov, 

ki se primarno posveča skrbi za sočloveka zato je ta pojav še toliko bolj zaskrbljujoč. 

Obstajajo določene omejitve raziskave, vendar nam je pričujoča raziskava podlaga za 

nadaljnje poglobljeno raziskovanje. 

 

5.1 Povzetek ugotovitev raziskave 

 

Iz rezultatov smo dobili podatke o strukturi anketirancev, te podatke pa smo potrebovali tudi 

za ugotovitev o povezanosti nekaterih spremenljivk. Na anketo je odgovorilo več žensk kot 

moških, kar je bilo pričakovano. Večina jih je starih med 41 in 60 let in večina ima več kot 30 

let delovne dobe. Med respondenti jih večina nima vodstvene vloge. V zadnji treh letih jih je 

več kot 30% doživelo mobbing, več kot 50% pa mu je bila priča ali je slišalo, da se mobbing 

dogaja. Dodatno smo izvedeli, da nekateri doživljajo mobbing ali so bili priče oz. slišali zanj 

dnevno, tedensko, mesečno ali pa se je to zgodilo enkrat v lanskem letu. Največkrat je 

mobbing izvajal nadrejeni ali sodelavec/sodelavka. Da neodzivnost vodstva na pritožbo 

poveča mobbing jih je menilo največ, na petstopenjski Likertovi lestvici strinjanja s trditvami 

je ta trditev dosegla največje strinjanje z vrednostjo 4,28.  
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S hi kvadrat testom smo ugotavljali povezanost spremenljivk v želji po možnosti podati 

posplošitev na celotno populacijo. Ugotovili smo, da starost ne vpliva na zaznavanje 

mobbinga, pri spolu pa ni prišlo do večjih razlik. Čeprav v malo večjem številu mobbing 

zaznavajo moški, rezultat ne kaže na statistično značilne razlike. Vodstveni položaj ne 

pomeni, da bi s tem mobbing manj zaznavali. Razlike med vodstvenimi in nevodstvenimi 

zaposlenimi pri zaznavanju mobbinga so majhne, torej približno v enakem deležu zaznavajo 

oz. doživljajo pojav. Žrtvam mobbinga pa, po rezultatih lestvice strinjanja s trditvijo, ne 

poslabša njihove delovne pogoje njihova nezmožnost, da bi se branili.      

 

5.2 Etični premislek in omejitve raziskave 

 

V preučevanem podjetju se izvajajo redne meritve zadovoljstva zaposlenih kar nakazuje, na 

interes vodstva po poznavanju organizacijske klime. Kljub temu pa je mobing običajno 

posledica konflikta, lahko tudi zaradi slabše komunikacije kar je dimenzija raziskovanja 

organizacijske klime. Zaradi občutljivosti teme tako za vpletene kot nenazadnje za vodstvo, ki 

lahko skozi takšno raziskavo spozna, da mobbing obstaja v podjetju, sem se odločila pridobiti 

dovoljenje vodstva, ki sem ga tudi pridobila. Moj namen ni bil prikazati podjetje v slabši luči. 

Nasprotno, v primeru, da se mobbing izkaže kot prisoten je bil moj namen pripraviti 

učinkovite mehanizme, ki bodo takšna dejanja preprečevali. Mobbing je iz etičnega vidika 

nesprejemljivo, celo zavrženo dejanje in je zato vreden natančne obravnave.  

 

V preučevanem podjetju sem večkrat slišala izjavljati zaposlene, da nočejo odgovarjati na 

vprašanja (npr. merjenje organizacijske klime; ker se bojijo, da bi se izvedelo, da so 

nezadovoljni. Torej že iz tega vidika lahko sklepamo, da določen strah pred povračilnimi 

ukrepi obstaja. Zato je še toliko bolj pomembno, da se raziskave lotimo na način, da 

respondentom zagotavljamo anonimnost. Kot pravita Lamut in Macur (2012, str. 90) moramo 

biti pozorni na odnose moči – med raziskovalcem in tistim, ki odobri dostop, med 

raziskovalcem in udeleženci raziskovanja, pa tudi med njimi samimi. Pri raziskovalnem delu 

smo upoštevali tudi bistvena pravila etičnega raziskovanja. 

 

5.3 Prispevek dela 

 

Magistrska naloga ima tako akademsko kot aplikativno vrednost. Za akademsko okolje je 

njena vrednost v opravljeni raziskavi, kateri so bile podlaga nekatere druge raziskave, vendar 
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je bil vprašalnik pripravljen za točno določeno populacijo. Tudi vzorec in uporabne izpolnjene 

ankete so dovolj velike, da imajo rezultati svojo težo. Anketa je zahtevala poglobljen 

razmislek pri izpolnjevanju in verjamem, da so bili vsi zaposleni nekaj časa vpeti v 

razmišljanje o pojavu, ne glede ali so vprašalnik izpolnili ali ne. Aplikativna vrednost naloge 

je v pripravljenem predlogu ukrepov za preprečevanje mobbinga za kar so bile zopet podlaga 

izkušnje in teoretski modeli drugih, ki so se s tem že ukvarjali na akademski ali aplikativni 

ravni.  

 

5.4 Možnosti raziskovanja v prihodnosti 

 

Raziskovanje na tem področju bi se vsekakor lahko nadaljevalo v samem podjetju ali širše. Z 

izvajanjem ukrepov za preprečevanje mobbinga bi lahko zmanjšali pojavnost le-tega, kar bi 

zopet lahko preverjali z raziskavami znotraj podjetja. Vsekakor bi bilo zanimivo dobiti tudi 

podatke zakaj se ne odzivajo v večji meri k izpolnjevanju anket znotraj podjetja., pa tudi ali so 

moški bolj subtilni pri zaznavanju neprimernega komuniciranja med sodelavci, tako v 

vertikalni kot horizontalni smeri. Predvsem bi lahko poglobili raziskovanje za ugotavljanje 

katere so najpogostejše oblike mobbinga saj bi ugotovili tudi ali zaposleni resnično zaznavajo 

mobbing v pravem pomenu ali s tem označujejo tudi posamične konflikte ali spore, kar pa 

mobbing ni. 

 

 

6 ZAKLJUČEK 

 

 

V preučevanem podjetju je mobbing prisoten kar nam je potrdila raziskava. Zaznavajo ga v 

večjem deležu kot smo predvidevali kar nam daje podlago za sprejemanje ukrepov za 

preprečevanje tega nesprejemljivega pojava, če želimo ustvariti harmonično okolje kjer bi 

zaposleni lahko delali z večjo učinkovitostjo. Zanimivo je, da se to dogaja v podjetju kjer smo 

v celoti naravnani delati v korist naših odjemalcev in varovancev za kar imamo nešteto 

navodil in usmeritev, ko pa gre za harmonično sodelovanje nas samih, pa je nastala vrzel, ki 

dopušča takšna nezaželjena ravnanja. Ugotovili smo tudi, da so bili moški bolj izpostavljeni 

ali bili priča mobbingu kot ženske kar je zopet zanimivo z vidika, da je pravzaprav, tako kot v 

mnogih zdravstvenih podjetjih, med zaposlenimi več žensk kot moških.  
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Največjo težavo bi verjetno predstavljalo izbrati osebe, ki bi jim zaposleni bili pripravljeni 

zaupati. Torej mora biti to oseba, ki je zaupanja vredna obenem pa tudi oseba, ki ima možnost 

vplivati na dogodke. Tu pride v veljavo podpora vodstva, ki mora trdno stati za svojo vizijo in 

cilji ter zadevo speljati do konca. Za izbor takšne, zaupanja vredne osebe pa bi pravzaprav 

potrebovali že novo raziskavo znotraj podjetja.  

 

Prednosti raziskovanja mobbinga  vidim v izboljševanju delovne klime in ustvarjanju 

harmoničnih odnosov med zaposlenimi, kar navsezadnje vpliva na delo s strankami, pacienti 

in posledično na uspešnost podjetja. Z javnimi objavami rezultatov raziskovanj pa bi lahko 

imeli korist vsi, še najbolj pa sorodna podjetja. Po vpeljavi sprememb v podjetjih, v smislu 

ukrepov za preprečevanje mobbinga, bi bilo smiselno raziskave ponoviti in ugotoviti ali se 

izboljšujemo in, če ne, spremeniti postopke. Neprenehen nadzor nad uspešnostjo bi bil ravno 

tako v skladu z zahtevami standardov kakovosti z upoštevanjem Demingovega kroga 

kakovosti oziroma pravila PDCA. Ne moremo se slepiti, da javna podjetja delujejo po inerciji. 

Za zagotavljanje svojega dela smo odvisni od ustanoviteljev in njihovih proračunov. Če nas 

stranke, pacienti ne bodo izbrali za izvajalce oziroma ponudnike storitev, ki jih potrebujejo, 

potem se bo posledično pričelo zmanjševanje vlaganj v naše zavode oziroma podjetja. 

Koncesije in programe bodo dobili tisti, ki imajo večji obisk in ne tisti, ki bodo prostore in 

osebje sicer imeli,storitev pa ne. Slabi medosebni odnosi se izražajo navzven, drugi to 

začutijo in si ne želijo biti obravnavani v okolju kjer sta prisotna nestrpnost in sovražnost.  

 

Ne glede na to ali so mobbing anketiranci resnično doživeli ali je bilo to nekaj drugega, saj 

obstaja več definicij mobbinga, je nujno temu posvetiti naš čas in trud saj je zaskrbljujoče že, 

če ima zaposleni ali zaposlena občutek, da se nad njim izvaja mobbing. Potrebno je vključiti 

vse sile, da se začetni konflikti uredijo, da se izvedejo vsi potrebni ukrepi za obsodbo in 

preprečevanje mobbinga, pa vendar, da se obenem ustvarja delovno okolje v katerem lahko 

vsak pove svoje mnenje in s konstruktivnim premagovanjem ovir in konfliktov ustvarimo 

harmonično okolje v katerem se bodo zadovoljni zaposleni posvečali svojemu poslanstvu, to 

je delu v prid svojih varovancev in tudi sodelavcev. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Seznam kratic 

 

BMJ: British Medical Journal 

CEA: Clusters of Enumeration Areas 

CMS: Centers for Medicare and Medicaid 

DNV: Det Norske veritas 

HSE: Health, Safety and the Enviroment 

ISO: International Organization for Standardization 

ISSP: International Social Survey Programme 

MZ RS: Ministrstvo za zdravje republike slovenije 

NHS: National Health Service 

NIAHO: National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations 

NTUAFT: Newark teachers union 

PDCA: Plan-Do-Check-Act ali Plan-Do-Check-Adjust 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

RS: Republika Slovenija 

SiOK: Slovenska Organizacijska Klima 

SIQ: Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

SJM: Slovensko Javno Mnenje 

US: United States 

WBI: Workplace Bullying Institute 

ZDA: Združene Države Amerike 

ZDL: Zdravstveni Dom Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 2: Hi-kvadrat testi za povezanost spremenljivk 

 

Hi kvadrat test za povezanost med vplivom vodstvenega položaja in trditvijo, da neodzivnost 

vodstva še poveča mobbing 

 

 

Hi kvadrat test za povezanost med vplivom starosti na doživljanje mobbinga 

 

 

 

Hi kvadrat test za povezanost med vplivom starosti na pričevanje mobbingu 

 

 

 

Hi kvadrat test za povezanost med vplivom spola na doživetje mobbinga. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hi kvadrat test za povezanost med vplivom spola na pričevanje mobbingu. 

 

 

Hi kvadrat test za povezanost med vplivom vodstvenega položaja na doživetje mobbinga. 

 

 

Hi kvadrat test za povezanost med vplivom vodstvenega položaja na pričevanje mobbingu. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 3:  One sample statistics in One sample test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


