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POVZETEK
Namen pričujočega magistrskega dela je raziskati in primerjati delovne razmere v
delovnih okoljih ter vzroke in izvore alienacije po drţavah Evropske Skupnosti. Ţelimo
prikazati tudi njen obseg in razširjenost v kontekstu evropskih integracij, ter preučiti
njene dejavnike in posledice v drţavah EU.
Preučevali bomo alienacijo kot stanje in pojav v ţivljenju posameznika, ki mu
onemogoča osebnostni, socialni in ekonomski razvoj. Analizirali bomo teoretske
definicije in posledice v literaturi kakor tudi teţave v merjenju druţbenih fenomenov.
Alienacija v EU je razširjen, ponavljajoč se in nereflektiran pojav, zaradi česar se zdi
neviden. Glavna teza naloge se nanaša na obseg pojava alienacije v EU, saj alienacija v
sodobnem globaliziranem svetu in v drţavah EU predstavlja razširjen pojav. Izvirni
prispevek našega dela se kaţe skozi analizo druţbenega problema alienacije, ki je
splošen, pogost, vendar pa pogosto nereflektiran in zato neviden pojav.
Skozi analiziranje različnih sekundarnih virov, v okviru različnih raziskav in sociološke
strokovne literature, bomo poskušali vzročno-posledično in neeksperimentalno določiti
faktorje in indikatorje alienacije.

UDK:
Ključne besede: alienacija, pomanjkanje norm, proizvodni način, akumulacija kapitala,
stres

ABSTRACT

The purpose of this work is to explore and compare circumstances in working
environments and causes for origins of alienation between EU member states. We want
to show the range and magnitude in context of European integrations, and to further
study its factors and consequences in EU member states.
We study alienation as state and phenomenon in life of individuals, which prohibits his
personal, social and economic development. We analyze theoretical definitions and
problems within literature and problems in measurement of these social phenomena.
Alientation in member states of EU is a very spread, frequent and unreflected
phenomenon, and that is why it seems invisible.
Through study and analysis of secundary sources, diferent empirical studies and
sociological literature, we will try to causally and non-experimentally determine the
factors and indicators of alienation.

UDK:

Key words: alienation, normlessness, mode of production, accumulation of capital,
stress.

KAZALO VSEBINE:
1. UVOD ……………………………………………………………………….......1
2. DEFINICIJA DELA PRI MARXU……………………………………………...4
2.1 DELITEV DELA IN RAZKOSANJE DELOVNEGA PROCESA……….…..6
2.2 DEFINICIJA IN IZVOR ALIENACIJE………………………………….…..11
2.3 OPERACIONALIZACIJA POJMA ALIENACIJE PRI BLAUNERJU IN
SEEMANU.....................................................................................................18
2.4 SOCIOLOŠKI IN PSIHOLOŠKI NAČIN PRISTOPANJA K PROBLEMU
ALIENACIJE………………………………………………………………………25
2.5 ALIENACIJA PRI DELU IN PROBLEMI DEFINICIJE………………….….29
2.6. POMEN ALIENACIJE IN NJENE DRUŢBENE POSLEDICE ………….…32
2.7. STRES IN ALIENACIJA……………………………………………….…….32
3. ALIENACIJA, ZADOVOLJSTVO Z ŢIVLJENJEM IN SREČA……….…….36
KORELACIJE

3.1.

MED

STOPNJAMI

BDP,

ALIENACIJO,

SREČO

ZADOVOLJSTVOM Z ŢIVLJENJEM…………………………………………...44
3.2. UTRUJENOST ZARADI POGOJEV DELA………………………………...50
3.3. HITROST DELOVNIH OPERACIJ IN IZBIRA DELOVNIH NALOG……52
3.4. PONAVLJAJOČE SE MONOTONO DELO…………………………………55
3.5. POMEN IN AVTONOMIJA PRI DELU……………………………….…….59
3.6. RAZMERE NA DELOVNEM MESTU……………………………………...60
4. SKLEP……………………………………………………………………...68
LITERATURA IN VIRI……………………………………………………………82

I

IN

KAZALO TABEL:
Tabela 1: Indikatorji alienacije v državah EU v letu 2003………………………….37
Tabela 2. Občutenje alienacije in njihove porazdelitve notraj evropske populacije, v letu
2003…………………………………………………………………………………38
Tabela 3. Pesimizem in izključenost kot sestavini občutenja alienacije…………….39
Tabela 4: Zadovoljstvo s kvaliteto življenja, občutenje sreče in alienacija znotraj držav
EU petnajsterice, novih pridruženih članic, ter Hrvaške, Makedonije in Turčije…. 43
Tabela 5: Korelacije med zadovoljstvom z življenjem, srečo in alienacijo………….45
Tabela 6: Korelacije med stopnjami BDP, alienacijo, srečo in zadovoljstvom z
življenjem…………………………………………………………………………….46
Tabela 7: Deleži vprašanih, ki so »nekajkrat tedensko« ali »nekajkrat mesečno«
prihajali(-e) domov z dela tako zelo utrujeni(-e), da niso zmogla(-e) opravljati
gospodinjskih del v letih 2003 in 2007……………………………………………...51
Tabela 8: Kontrola posameznika nad sestavinami svojega dela……………………54
Tabela 9: Tip delovnih operacij (ponavljajoče, neponavljajoče) glede na tip delitve dela
(v %)………………………………………………………………………………...55
Tabela 10: Pomen dela v letu 2002…………………………………………………59
Tabela 11: Dolgočasnost in enoličnost pri delu v letih 2003 in 2007……………...60
Tabela 12: Odstotki ljudi, ki so »zelo ali kar zadovoljni s svojim delom« po državah
EU………………………………………………………………………………..…61
Tabela 13: Deleži posameznikov, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo
delo »prezahtevno in stresno«……………………………….................................63
Tabela 14: Deleži posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo
v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih po petstopenjski lestvici…………….... 64

KAZALO GRAFOV:
Graf 1: Zadovoljstvo z življenjem in BDP (per capita) izraženo v povprečnih
vrednostih……………………………………………………………………………….…47
Graf 2: Alienacija in BDP (per capita), izraženo v indeksnih povprečjih…….…..48
Graf 3: Alienacija in človeški razvoj (2003)……………………………………….….49

II

1. UVOD
V našem delu bomo raziskali pomemben segment druţbenega ţivljenja - delo.
Posameznik obiskuje delovno mesto vsak delovni dan v tednu, kjer preţivi osem ur
tesno povezan z delovnim mestom, sodelavci in delovnimi pogoji. Po opravljenih
osmih urah dela se posameznik vrne k druţini v svojo zasebnost. Toda pogoji pri
delu, njegova učinkovitost, teţavnost in plačilo sproţijo določene druţbene,
ekonomske, psihološke in zdravstvene posledice pri posamezniku. Posameznik mora
delati da bi preţivel in pri tem prevzeti nase posledice, ki izhajajo iz delovnega
procesa. Zato se pojavljajo pozitivne ali negativne reakcije na tovrstno delovanje.
Ena izmed njih je tudi alienacija ali odtujitev. Odtujitev predstavlja neko temeljno
občutenje človeka v druţbi, ki je izgubil stik s svojim človeškim bistvom, druţino,
oţjo druţbeno skupino in z druţbo. Izvor alienacije je ekonomsko pogojeno
proizvajalno in med-človeško razmerje, ki posledično povzroča določene vedenjske
vzorce in stališča. Gre za splošno občutenje, ki je univerzalno človeku, splošno
razširjeno ali odsotno ter pogojeno z druţbeno-ekonomskimi dejavniki pri delu in v
druţbi na splošno. Alienacija predstavlja posledico razmer na delovnem mestu, ki jo
predvidoma lahko občuti večje število posameznikov, ki so izpostavljeni določenim
druţbenim dejavnikom. Druga mogoča reakcija na razmere pri delu je tudi stres, ki
nosi s seboj psihične in zdravstvene probleme.
V okviru empiričnega dela magistrske naloge bodo zbrani, analizirani in sintetizirani
različni sekundarni viri in spodaj naštete raziskave, v okviru sekundarnih virov pa
bomo analizirali znanstveno in strokovno sociološko literaturo. Raziskava bo
temeljila

predvsem

na

deskriptivni

in

kavzalno-neeksperimentalni

metodi

empiričnega druţboslovnega raziskovanja. Posluţili se bomo teoretične analize ter
interpretacije obstoječih empiričnih podatkov: sekundarno analizo s podatki spodaj
navedenih empiričnih baz podatkov. V okviru omenjeni raziskav gre predvsem za
reprezentativne vzorce znotraj evropskih drţav. Sestavili bomo tudi model splošnh
indikatorjev alienacije. V okviru deskriptivne statistike bodo prikazane absolutne (f)
in odstotne (f %) frekvence; zveze med spremenljivkami bodo preučene s
parametričnimi in neparametričnimi preizkusi. Izvirnost naše teme se nahaja v
redkosti takšnih analiz znotraj drţav EU, kakor tudi v zanemarjanju tovrstnih tematik
znotraj konsenzualne akademske resničnosti, kakor tudi v druţbenem ţivljenju. Iskali
bomo nove odgovore na stara druţbena vprašanja in aktualne izzive, ki nastajajo ob
1

preučevanju pojava alienacije. Izdelali bomo tudi nek novi sintetični okvir
pojmovanja alienacije v globaliziranem svetovnem sistemu.

Naš cilj je osvetliti in sintetizirati razdrobljeno raziskovanje alienacije znotraj drţav
Evropske skupnosti in si ogledati katere pristope v operacionalizaciji koncepta
alienacije so uporabili. S tem ţelimo preveriti tudi aktualnost alienacije in odtujenosti
za razumevanje kvalitete človekovega delovnega in zasebnega ţivljenja v kontekstu
razvoja interdisciplinarnih področij sociologije dela, industrijske psihologije,
socialne psihologije, upravljanja s kadri in ekonomije dela. Ogledali si bomo
posamezne kazalce, ki so povezani z dejavniki pri opravljanju dela, občutki nadzora,
zahtevnosti dela in s kvaliteto ţivljenja.
Nalogo bomo razdelili na dva poglavitna dela, ki se bosta dopolnjevala. V prvem
delu si ţelimo ogledati izvor in pomen pojmovanj in konceptov pri raziskovanju
odtujenosti, kakor so se izoblikovali skozi zgodovino sorodnih ved druţboslovja in
znanosti. Pri tem si bomo ogledali pojmovanja alienacije in odtujevanja posameznih
avtorjev od Rousseauja do Marxa. Ogledali si bomo genealogijo in zgodovino
koncepta odtujenosti oz. alienacije ter zamejili specifične razlike med obema
pojmoma in posledično znanstveno uporabo obeh pojmov. Osvetlili bomo
posamezne druţbene vidike, ki izhajajo iz delovnega okolja in se širijo v sfero
zasebnega in druţbenega ţivljenja. Ogledali si bomo Marxovo teorijo dela in
proizvodnega procesa, delitve dela, razkosanja delovnega procesa, zasebne lastnine,
rezervne armade delavcev in izvora kapitalistične eksploatacije delavstva. Posebej se
bomo posvetili Marxovi teoriji in kritiki kapitalistične druţbene ureditve in
posledicah njenega funkcioniranja. Analizirali bomo pogoje pri delu, ki jim Marx
pripisuje vzroke za odtujevanje človeka zaradi produkcijskega procesa. Teoretični
model bomo zaključili z znanstveno raziskovalnimi modeli merjenja alienacije pri
Seemanu in zaključili s sodobnejšimi sociološkimi koncepti in metodologijami
merjenja omenjenega pojava v evropskih statistikah. Posvetili se bomo tudi teţavam
pri znanstvenem definiranju alienacije in metodološkim razlikam pri njenem
merjenju v različnih disciplinah: socialni psihologiji in sociologiji. Po teoretičnemu
delu bomo poskušali prikazati, interpretirati in komentirati posamezne statistike
glede pogojev pri delu in alienacije in sorodnih pojmov znotraj drţav Evropske
skupnosti.
2

Našo nalogo bomo razdelili na več delov, ki se bodo v osnovi nanašali na teoretsko
opredelitev osnovnih pojmov, Seemanovo trojno shemo alienacije in empirični del.
Naloga bo odraţala vzročno posledično zaporedje členov v Seemanovi trojni shemi
pri nastanku pogojev alienacije.
Pri našem raziskovanju odtujitve ali alienacije se bomo posluţili Seemanove sheme o
izvoru alienacije (Seeman, 1967:274), ki vsebuje njeno tripartitno shemo nastanka.
Po tej shemi najprej druţbeni strukturni pogoji kot so racionalizirani delovni
postopki vplivajo na delavca s svojimi učinki, kar vodi posledično v določeno
vedenje ali osebnostno nastrojenost. Tretja komponenta, ki izhaja iz tega pa
predstavlja posledice odtujevanja kot so občutek nemoči, izoliranosti in alienacije
(Seeman, 1967:274).
Seeman (1967:274-275), ki izhaja iz Marxove teorije alienacije in odtujevanja
(Marx, 1844/1988:10-11), poskuša prikazovati zgornjo shemo proizvodnih
dejavnikov alienacije v vzročno-posledičnem zaporedju.
Alienacija pri delu je splošna »osrednja tema« literature, ki opisuje mnoţično druţbo
in izgubo nadzora nad delovnim procesom zaradi funkcij upravljanja in rutinizacije
(Seeman, 1967:273)
Druţbeno-strukturne pogoje v naši nalogi bodo sestavljali fenomeni na makronivoju,
ekonomski predpogoji in struktura delovnega procesa, znotraj katere se manifestirajo
določene spremembe. Drugi segment predstavljajo objektivni pogoji pri delu, ki
določajo vedenje, stališča ali osebnostne poteze delavca. Tretji segment se nanaša na
učinke, ki jih povzročata organizacija delovnega procesa in druţbena ureditev.
Učinki so lahko merjeni tudi skozi posameznikova stališča, drţe, mišljenje in
zdravje.
Alienacija se meri skozi neko splošno stanje odtujenosti kakor tudi odtujenost pri
delu. Druga naj bi na nek način pogojevala prvo: delavec, ki je odtujen zaradi
delovnega procesa, prinaša svojo odtujitev tudi domov, v druţinsko, politično in
druţbeno ţivljenje. Alienacija predpostavlja neko stanje pomanjkanja nekih
pozitivnih smislov, ki izhajajo iz delovnega procesa in se nadaljujejo v zasebnem
ţivljenju.

Delovni

proces,

katerega

proizvodna

struktura

je

pogojena

s

socioekonomskimi in strukturnimi dejavniki, pa vpliva preko dela na posameznikovo
vedenje, mišljenje, počutje in poloţaj (Seeman, 1967:274-275).
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Preden se posvetimo izvoru pojma alienacije in odtujevanja pa si je potrebno ogledati
izvor in definicijo dela v produkcijskem procesu pri Marxu in iz nje sestaviti
fragentarno teorijo nastanka alienacije.

2. DEFINICIJA DELA PRI MARXU

Marx je v Kritiki Gothskega programa povzel definicijo dela, ki je bila konstatirana
v Gothskem programu ter jo je kritično zanikal: »Delo je vir vsega bogastva in
celotne civilizacije«. Delo ni izvor vsega bogastva. Narava je prav tako vir uporabnih
vrednosti (in te vsekakor oblikujejo materialne elemente bogastva) kakor delo, ki je
samo po sebi le izraz naravne sile, človeške delovne moči« (Marx, 1875/2005:19).
V tem smislu je Marx pojmoval človeški odnos do narave kot izvora sredstev za delo
kakor odnos lastnika do lastnine. Bogastvo naj bi izviralo iz prilaščanja narave, ki
pripelje do ustvarjanja »uporabne vrednosti« (Marx, 1875/2005:19).
»Kapitalisti imajo zelo dobre razloge, da pripisujejo delu nadnaravne kreativne moči,
saj iz naravno dane potrebe po delu izhaja, da človek, ki ne poseduje nobene druge
lastnine kot delovno silo, mora pod vsakršnimi pogoji druţbe in civilizacije biti
suţenj ostalim ljudem, ki so se sami postavili za posestnike materialnih pogojev dela.
Dela lahko le z njihovo privolitvijo, zato tudi ţivi z njihovo privolitvijo« (Marx,
1875/2005:20).
»In kaj je »koristno« delo? Preprosto, samo delo, ki producira zaţeljen uporabni
učinek. Divjak – in človek je divjak, čim je prenehal biti opica – divjak, ki s kamnom
ubije ţival, ki zbira sadove, itd., naredi »uporabno« delo« (Marx, 1875/2005:21).
Toda kapitalistični sistem je podredil delo predvsem blagovni menjavi, zasluţkom in
kapitalu. Marx je v svojem delu Ekonomski in filozofski rokopisi iz 1844 opredelil
delo na naslednji način: »V politični ekonomiji se delo pojavlja le v obliki aktivnosti,
ki obstaja zaradi sluţenja mezde« (Marx, 1988:27).
V svojem delu Očrti: Temelji kritike politične ekonomije je Marx pojmoval človeško
delo kot zastarelo abstraktno kategorijo, ki izhaja iz forme »dela kot takega«. Če pa
si kategorijo dela ogledamo iz »ekonomskega«1 zornega kota, potem se zdi tesno
1

Ekonomsko gledano pridobi kategorija dela z Marxom značaj prakse ustvarjanja bogastva: »Ne zgolj

kategorija, delo, ampak delo v resničnosti je tukaj postalo sredstvo za ustvarjanje bogastva na splošno,
in je prenehalo biti organsko povezano s posamezniki v katerikoli specifični obliki« (Marx,
1993:104).
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povezana z razmerji, ki tvorijo njeno abstrakcijo. Pri abstrakciji dela ne gre le za
mentalni proizvod konkretne totalitete vseh del, kjer ena oblika predpostavlja neke
skupne značilnosti vseh oblik dela, ampak se delo nanaša na določeno obliko druţbe.
Znotraj omenjene oblike druţbe pa se lahko posamezniki naključno selijo iz enega
delovnega področja na drugo. Marx je mislil tedaj nastajajoči trg dela v Zdruţenih
drţavah Amerike (Marx, 1993:103-104).
Marx je postavil delovni proces v jedro svojih teorij. Posameznikova svoboda je
odvisna predvsem od mere, v kateri je delo sposobno zadovoljiti njegove druţbene
potrebe. Druţbena struktura se namreč reproducira skozi občo menjavo produktov
dela, zaradi česar je človeško ţivljenje podrejeno ekonomskim zakonom (Marcuse,
2004:256).
Rus (1978:191) ugotavlja, da se specifične narave »človeške dejavnosti«2 ne da
razumeti s konstruiranjem absolutnih razlik med pojmi dela, prakse in produkcije
(Rus, 1978:191).
Človek je pojmovan kot »naravno«, aktivno, biološko in praktično bitje. Skozi
produkcijo ne ustvarja in proizvaja le sebe ampak tudi »humanizira« naravo ter s tem
ustvarja nove potrebe (Israel, 1972, povz. po Kavčič, 1987:43).
Delo in narava predstavljata izvor uporabnih vrednosti. Človek skozi produkcijski
proces in delo ustvarja in proizvaja tudi sebe in svoje druţbene pogoje ter humanizira
naravno okolje. Znotraj specifične oblike druţbe in civilizacije mora človek sluţiti
kot suţenj ostalim ljudem, ki so posestniki materialnih sredstev in pogojev za
proizvodnjo. Človek je zaradi notranje in zunanje prisile opravljati le delo, ki
producira lastnikom proizvodnih sredstev zaţeljen uporabni učinek. Kapitalistična
druţbenoekonomska ureditev je podredila delo predvsem kapitalu in zvedla
občevanje med ljudmi na blagovno menjavo. Človeški odnos do narave zaradi
privatno lastninskih razmerij predstavlja odnos lastnika do lastnine, kar pripelje do
ustvarjanja uporabne vrednosti; človek pa postaja podrejen pogojem blagovne
menjave. Oblika druţbene ureditve je tista, ki določa razmerja produkcijskih
odnosov in delovnega procesa. Človeško ţivljenje podrejeno ekonomskim zakonom

2

Rus podaja Marxove izvirne izraze, ki so zgoščeno povzemali specifično dejavnost človeškega dela.

Izrazi, ki jih je Marx uporabljal v okviru zgodovine filozofije so »akcija«, »aktivnost«, »dejavnost«,
»zavestna dejavnost«, »smotrna dejavnost«, »oblikovalna dejavnost«, »ustvarjalna dejavnost«,
»samodejavnost« in »samoudejstvovanje« (Rus, 1978:191).
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določene druţbene ureditve. Posameznikova svoboda je odvisna predvsem od tega, v
kolikšni meri je delo sposobno zadovoljiti njegove druţbene potrebe.

2.1 DELITEV DELA IN RAZKOSANJE DELOVNEGA PROCESA
V svojem delu Bogastvo narodov (1776/2007) je A. Smith izpostavil, da povečevanje
spretnosti pri vsakem posameznem delavcu nujno povečuje tudi količino
opravljenega dela. Delitev dela pa zvede posameznikovo podjetniško pobudo na eno
samo operacijo kot edino ţivljenjsko zaposlitev. S tem se povečajo spretnosti,
veščine in delovna produktivnost (Smith, 2007:13).
Delitev dela manufakturah in zdruţitev pod streho iste delavnice sta prihranili veliko
časa, ki se je izgubljal pri prehajanju iz ene vrste dela v drugo (Smith, 2007:13).
Delitev dela zaradi sprememb v delovnem procesu pomnoţi hitrost in produktivnost
dela, vendar pa s tem tudi specializira poklice.
V druţbi obstaja velika zaloga raznovrstnosti v »naravnih talentih« različnih ljudi in
poklicev. Potrebna je različnost zaposlitev, ki talentom šele omogočijo uveljavitev
znotraj različnih profesij (Smith, 2007:21-22).
Smith je v svojem času opazil, da se med posameznimi svetovnimi regijami
pojavljajo nesorazmerja. Delo, ki ga v drţavah s »surovimi« druţbenimi razmerami
opravi en sam delavec, lahko v razvitih gospodarstvih opravi več delavcev hkrati
(Smith, 2007:11).
Struktura delovnega procesa znotraj kapitalizma je v Marxovem času razdelila
delavce, katerih delovni čas je bil »neskončno cenjen« od delavcev, katerih čas je bil
»brez vrednosti«; tako se je jasno zarisala meja med »upravičenimi« in
»drugorazrednimi« drţavljani. Gre za ti. »splošni zakon kapitalistične akumulacije«3,
za katerega Braverman (1974:83) meni, da je najmočnejša sila, ki obvladuje
kapitalistično organizacijo dela.

3

Akumulacija kapitala je odvisna od produkcije. Proizvodnja predstavlja ključ do akumulacije

kapitala. Razni kapitali si prisvajajo in akumulirajo preseţno vrednost, pri čemer pa jim ne uspeva
omejiti prisvajanja vrednosti ostalih vrst kapitalov. Zaradi konkurenčnostnega boja med npr.
trgovskim in industrijskim kapitalom, je slednji skušal povečati svoj deleţ oz. »spremeniti večji del
preseţne proizvodnje v preseţno vrednost«, da bi povečal stopnjo svoje akumulacije (Kay, 1984:8788). Akumulacija je predvsem povezana z rastjo proizvodnje (Kay, 1984:89).
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Delitev dela je po Bravermanu (1974:72-73) vsiljena skozi načrtovanje in
nadzorovanje. Bolj kot je delitev dela podrobnejša, bolj uničuje poklice in postavlja
delavce v neenak poloţaj znotraj produkcijskega procesa.
»Druţbena delitev dela, pojasnjuje Marx, ni izvedena glede na talente individuov in
interes celote, marveč se dogaja po zakonih kapitalistične blagovne produkcije. Pod
oblastjo teh zakonov se zdi, da delovni produkt (blago) določa naravo in smoter
človeških dejavnosti. Z drugimi besedami, materialije, ki naj bi sluţile ţivljenju,
dobe oblast nad njegovo vsebino in smotrom. Človeška zavest je docela ţrtev razmer
materialne produkcije« (Marcuse, 2004:256-267).
Marx in Engels sta v Komunističnem manifestu opaţala, da je moderna industrijska
proizvodnja zastarelo delavnico patriarhalnega obrtnika spremenila v industrijsko
tovarno, znotraj katere je delovna sila organizirana po »vojaških načelih«4 (Marx in
Engels, 1848/2009:104).
Temu se je pridruţilo ločevanje delavcev na »izučene« in »neizučene«. Pri
neizučenih delavcih stroški učenja niso pomembni, pri izučenih pa so v primerjavi z
rokodelcem niţji (Marx, 1978:87).
V Engelsovem Konspektu k Marxovemu prvemu zvezku Kapitala je zapisana
formulacija o ukazovalni moči kapitala nad delavci: »Kapital se je razvil v komando
nad delom in skrbi za to, da se redno in intenzivno dela. Nadalje prisiljuje delavce,
da opravljajo več dela, kot je potrebno za njihovo vzdrţevanje, in v izčrpavanju
preseţnosti prekaša vse prejšnje produkcijske sisteme, ki so temeljili na direktnem
prisilnem delu…Produkcijska sredstva postanejo sredstva za vsesavanje tujega dela«
(Engels, 1982:132).
Komanda nad delom po Negriju (1984:71) dandanes za razliko od druge polovice 19.
stoletja temelji na svetovni prevladi kapitalističnega produkcijskega načina, ki pa je
utemeljen na »rentništvu« in ne na kapitalu kot temelju zakona vrednosti. Renta
predstavlja predkapitalistično obliko prilaščanja bogastva, značilno za srednji vek;
zato »je duh, ki straši« (Negri, 1984:71).

4

»Kot prostake industrijske armade jih postavljajo pod nadzor popolne hierarhije podoficirjev in

oficirjev. Niso le hlapci burţoaznega razreda, burţoazne drţave, iz dneva v dan in iz ure v uro
hlapčujejo stroju, nadzorniku, predvsem pa posameznemu fabricirajočemu burţuju samemu. Ta
despotija je tem bolj malenkostna, tem bolj zoprna, tem bolj izziva ogorčenje, čim bolj odkrito
razglaša za svoj zadnji cilj dohodek« (Marx in Engels, 2009:104).
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Marx je v svoji knjigi Mezdno delo in kapital (1947:17) opisal podrejen odnos
delavca do delovnega časa. Kapitalist kupuje delavčevo delo z denarjem, za katerega
mu prodaja svojo delo, kar je le navidezni pojav, saj delavec kapitalistu prodaja svojo
»delovno silo« za čas delovnega dneva. Kapitalist jo uporabi tako, da zaposli delavca
za dogovorjen »delovni čas«5 (Marx, 1947:17).
Marx je v prvi knjigi svojega dela Kapital definiral »industrijsko rezervno armado«:
»Čezmerno delo zaposlenega dela delavskega razreda mnoţi vrste njegove rezerve,
vtem ko, nasprotno, povečani pritisk, ki ga izvaja rezerva s svojo konkurenco na
zaposleni del, sili zaposlene k čezmernemu delu in k podloţnosti diktatom kapitala.
Obsodba enih delavcev na prisilno brezdelje zaradi čezmernega dela drugih in
nasprotno, postane sredstvo za bogatenje posameznega kapitalista in pospešuje hkrati
produkcijo industrijske rezervne armade v takem obsegu, kakor ustreza napredovanju
druţbene akumulacije« (Marx, 1867/1961:719-720).
Uvajanje prvih strojnih tehnologij v delovni proces je po Smithu privedlo do
neverjetnega povečanja delovne produktivnosti. »Izumitelji«6 znotraj delavskih vrst
so ponovno vsakič izumljali gospodarnejše načine opravljanja specializiranih
delovnih opravil (Smith, 2007:14-15).
Stroji so po Marxu povečali produktivnost, pocenili proizvode, zmanjševali stroške
in obseg delovne sile. S tem se zmanjšuje raven »preseţnega dela« glede na stopnjo
»potrebnega dela« (Marx, 1978:110-111).
Uporaba strojev utemeljuje zahtevo po »brezmejnemu podaljševanju delovnega
dneva«, s čimer preobraţa način dela. Kapitalist uporablja stroj kot sredstvo
»izţemanja«7 večje količine dela v istem času. To doseţe z uvajanjem večjega števila
strojev in s povečevanjem hitrosti strojev (Marx, 1867/1961:462-467).
5

Z vsoto denarja s katero je kapitalist začasno kupil delovno silo delavca, bi lahko tudi kupil npr.

določeno količino katerega koli drugega blaga (Marx, 1947:17).
6

Pri tem je Smith priznaval, da so znotraj manufaktur z največjo stopnjo delitve dela, nastali izumi

posameznih delavcev. Šlo je celo za »največje izume po izumu samih strojev«. Nekatere so izumili
tudi snovalci samih strojev. Npr. pri prvih motorjih na notranje izgorevanje je moral biti zaposlen
deček, ki je izmenično odpiral in zapiral dovod med bojlerjem in cilindrom glede na višanje in niţanje
bata. Nek deček je pri igri opazil, da bi se, z manjšo izboljšavo pokrov odpiral in zapiral sam brez
njegove pomoči (Smith, 2007:14-15).
7

Delavec, ki opravlja skozi vse ţivljenje enostavno opravilo, po Marxu transformira svoje fizično telo

v avtomatiziran enostranski organ, ki izvršuje delovne operacije hitreje kot bi jih vsestranski
rokodelec z najmanjšo porabo sile (Marx, 1978:80).
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V trenutku, ko so stroji splošno uvedeni v proizvodnjo, prične preseţna vrednost
izvirati iz »variabilnega dela kapitala« ali »ţivega dela«. Kapitalist je na tej stopnji
prisiljen zaradi tega zaposlovati zmeraj več »ţivega dela« in ga istočasno tudi
izrinjati in nadomeščati (Marx, 1978:110-111).
Uporaba strojev in kopičenje izkušenj strojnih delavcev povzročita »naravno
naraščanje hitrosti in intenzivnosti dela«. Pri delu, ki iz dneva v dan zahteva
ponavljajoče se redno in enakomerno delo, se sčasoma pojavi trenutek, ko se začneta
intenziviranje dela in podaljševanje delovnega dneva izključevati. Delavci z istim
delom in močnejšo intenzivnostjo delovne sile napolnijo delovni čas in »zgostijo«
večjo količino dela v enakem času. Kapital se zaradi odpora delavskega razreda mora
odpovedati »povečani produkciji preseţne vrednosti« s podaljševanjem delovnega
dneva. Zaradi tega se preusmeri v »produkcijo relativne preseţne vrednosti« (Marx,
1961:464-465).
Marx je menil, da uvedba strojev predstavlja predvsem sredstvo za proizvajanje
»preseţne vrednosti«8 (Marx, 1978:96).
Uvajanje strojev in modernizacija industrijskih panog je imela pomembno posledico,
da so se široke mnoţice delavcev spremenile v delne posameznike, ki se morajo na
trgu »prodajati po kosu« ter predstavljajo »trgovinski artikelj«. Izpostavljeni so
neposrednemu konkurenčnemu boju in trţnim nihanjem pri čemer predstavljajo
mnoţico, ki je raztresena in razdrobljena zaradi konkurence (Marx in Engels,
2009:103-105).
»Cena kakega blaga, torej tudi dela, pa je enaka stroškom za njegovo produkcijo. V
isti meri, kot narašča zoprnost dela, upada zatorej plača. Še več, v isti meri narašča
tudi masa dela, bodisi s povečanjem števila delovnih ur, bodisi s pomnoţitvijo dela,
ki se zahteva v določenem času, s pospešenim tekom strojev itd.« (Marx in Engels,
2009:103-104).
»Delo proletarcev je z razširjanjem strojev in z delitvijo dela izgubilo sleherno
samostojnost in s tem ves mik za delavca. Le-ta postane zgolj pritiklina stroja, od
njega se zahteva le najenostavnejši, najbolj enolični, najlaţe priučljiv prijem. Stroški,
8

Marx je v Kapitalu (1876/1978) ugotavljal, da je stroj podrl vse »nravne in naravne«, časovne in

proizvodne meje delovnega dneva in spremenil celotno ţivljenje delavca in njegove druţine. Na tak
način naj bi se izpolnila Aristotelova napoved o tem, da zaradi avtomatičnega opravljanja strojnega
dela mojstri več ne bodo potrebovali pomočnikov, gospodarji pa ne bodo potrebovali suţnjev (Marx,
1876/1978:112).
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ki jih povzroča delavec, se zatorej omejujejo skoroda le na ţivljenjske potrebščine, ki
jih potrebuje za svoje preţivljanje in za razplod svojega plemena« (Marx in Engels,
2009:103).
Marx vidi v tekmovalnosti vzrok za »akumulacijo kapitala v rokah manjšine« in s
tem »restavracija monopolov v bolj strahotni obliki«. Razločevanje med
posameznimi zemljiškimi rentniki in kapitalisti, med kmeti in tovarniškimi delavci se
izniči. Nastane popolna druţbena delitev in razpad na dva razreda: »lastnike« in
»nelastnike«. Gre za nujen proces akumulacije in monopolizacije kapitala v rokah
nekaterih posameznikov (Marx, 1988:69).
Marx je menil, da sta bili revščina in beda delavskega razreda v obratnem sorazmerju
z obsegom in močjo proizvodnje. Pri tem velja, da postaja delavec premosorazmerno
cenejši glede na količino proizvedenih materialnih dobrin (Marx, 1988:71).
Torej »…je mera preseţne vrednosti odvisna v prvi vrsti od stopnje eksploatacije
delovne sile« (Marx, 1961:676).
Povečevanje spretnosti pri delavcih pripelje do povečevanja količine opravljenega
dela. Delitev dela pa zvede posameznikovo delovanje na eno samo delovno operacijo
in s tem poveča delovno produktivnost ter skrajša delovni čas. Delavce postavlja
vedno bolj v ekonomsko neenakopraven poloţaj. Delitev dela zaradi sprememb v
delovnem procesu pomnoţi hitrost in produktivnost dela in poklicno specializacijo.
Manj razvita gospodarstva se od bolj razvitih razlikujejo po tem, da imajo bolj
razčlenjeno delitev dela. Zaradi delitve dela postanejo nekateri delavci bolj cenjeni
od ostalih zaradi svoje pozicije v delovnem procesu, kar se kasneje prenese v njihovo
druţbeno in politično ţivljenje v drţavi. Kapitalistični razred je na tak način poskušal
razdvojiti delavce. »Splošni zakon kapitalistične akumulacije«, ki je odvisen od
produkcijskih razmer in rasti proizvodnje, naddoloča druţbeno organizacijo dela.
Večanje stopnje akumulacije kapitala pomeni tekmovalno prisvajanje preseţnih
vrednosti med posameznimi kapitali.
Kapital se je razvil v strogo ukazovanje nad delom skozi višanje intenzivni dela in
prisile nad delavci zaradi večanja profitov. Kapitalist kupuje delavčevo delo z
denarjem, za katerega mu prodaja svojo delo, kar je le navidezni pojav, saj delavec
kapitalistu prodaja svojo »delovno silo« za čas delovnega dneva. Industrijske tovarne
organizirajo in disciplinirajo delovno silo po načelu vojaške hierarhije. Obsodba
enih delavcev na prisilno brezposelnost zaradi čezmernega dela drugih, postane
sredstvo za bogatenje posameznega kapitalista in pospešuje hkrati produkcijo
10

industrijske rezervne armade. Stroji so po Marxu povečali produktivnost, pocenili
proizvode, zmanjševali stroške in obseg delovne sile. S tem se zmanjšuje raven
»preseţnega dela« glede na stopnjo »potrebnega dela«. Uporaba strojev utemeljuje
zahtevo po »brezmejnemu podaljševanju delovnega dneva«, s čimer preobraţa način
dela. Stroj predstavlja sredstvo »izţemanja« večje količine dela v istem času. To
doseţe z uvajanjem večjega števila strojev in s povečevanjem hitrosti strojev.
Kapitalist je bil prisiljen zaradi tega zaposlovati zmeraj več »ţivega dela« in ga
istočasno tudi izrinjati in nadomeščati. Delavci z močnejšo intenzivnostjo delovne
sile zapolnijo delovni čas z večjo količino dela. Uvajanje strojev in modernizacija
industrijskih panog je delavce spremenilo v posameznike, ki se morajo na trgu
prodajati kakor »trgovinski artikelj«. Organizacija in delitev dela pripeljeta do
ločevanja

»izučenih«

nekvalificiranih

od

delavcev,

»neizučenih«
zaradi

niţanja

delavcev,
stroškov

torej
dela.

kvalificiranih

od

Izpostavljeni

so

neposrednemu konkurenčnemu boju in trţnim nihanjem zaradi konkurenčnega boja
med posameznimi kapitali. Delavec je z uvajanjem strojev in z delitvijo dela postane
zgolj pritiklina stroja, od njega se zahteva le najenostavnejši in enoličen delovni
tempo. Delavci padejo na raven sluţenja ţivljenjskih potrebščin, ki jih potrebuje za
svoje preţivljanje in za »razplod« - postanejo torej proletarci.

2.2 DEFINICIJA IN IZVOR ALIENACIJE

Izvor besede odtujitev ali alienacija izhaja iz Marxovega dela Ekonomski in filozofski
rokopisi iz leta 1844 (Marx, 1844/1988:10).
Prvi pomen besede odtujitev izhaja iz nemškega »entäussern«, ki pomeni uporabiti,
zavreči, prodati, odtujiti ali odpovedati. Odtujenost je tudi pojem, ki ga Marx
najpogosteje povezuje z lastninskimi pravicami. Glagol »Entäussern« preveden v
angleščino kot »alienate« zdruţuje tako pomen izgube nečesa, kar preide v roke
nekoga drugega kot posledico delovanja, prodaje, prenosa lastništva ali odrekanja.
Drugi pomen za »entäusserung« vsebuje prenos vrednosti v smislu povnanjenja ali
eksternalizacije. Gre za vzpostavljanje neke kontrapozicije stvari, kar označuje
glagol »Veräussern«, vendar brez poudarka na odpovedovanju ali nasprotni poziciji
odtujene stvari in tistega, ki je stvar odtujil (Marx, 1844/1988:10).
Drugi pomen besede odtujitev izhaja iz nemškega »Entfremdung« in »entfremden«,
ki pomenita odtujenost, odtujiti. Beseda alienacija, ki je angleškega izvora se sicer
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natančno ujema z določenim pomenom odtujenosti npr. med dvema človekoma, ali v
čustvenem smislu. Beseda »entfremden« ne vsebuje pravno-trţnih sestavin in ne
predstavlja ustreznice prenosa lastnine. Marxovi angleško govoreči prevajalci so
»entfremdet« prevajali kot »alienated«, saj je Marx na drugih mestih uporabljal tudi
nemško ustreznico »entäussert«. Slednja je pri Marxu predstavljala neko pravno in
trţno razmerje (Marx, 1844/1988:10-11).
Zgodovinska razlaga alienacije se je najverjetneje prvič pojavila pri Rousseauju, ki je
v svojem delu Družbena pogodba govoril o »popolni alienaciji vsakega posameznika
v asociaciji«, v odnosu do njegovih pravic in pravic celotne skupnosti. Posameznik s
svojimi pravicami naj bi spadal v širšo zdruţbo, ki mu omogoča ţivljenje v smislu
osebne in materialne varnosti. S tem je mislil posameznika v kontekstu pravic, ki jih
zagotavlja skupnost (Rousseau, 1762/2011:43).
Marx pa je razlago prvič postavil na trdne temelje in je povezal bistvenostno naravo
delavcev z njihovo realizacijo individualnosti pri delu. Menil je, da se posamezniki
pogosto sploh ne zavedajo stanja svoje odtujenosti. Delavci, ki opravljajo nek poklic,
da bi sebi in druţini priskrbeli denarna sredstva za preţivetje so po Kanungovem
mnenju odtujeni ţe po definiciji, saj se nenehno nahajajo pod nadzorom (Kanungo,
1982:19).
Delavčeva delovna sila je »blago«9, ki ga delavec v določenem razmerju zamenjuje
za kapitalistovo blago oz. denar (Marx, 1947:17-18).
»Marx pojasnjuje, da se odtujitev dela upodablja, prvič, v odnosu delavca do
produkta njegovega dela, in drugič, v odnosu delavca do njegove lastne dejavnosti. V
kapitalistični produkciji delavec producira blaga« (Marcuse, 2004:259).
»Delavec dela za kapitalista in mu - po mezdni pogodbi – prepušča produkt svojega
dela. Kapital je moč razpolagati z delovnimi produkti. Čim več producira delavec,
tem večja bo moč kapitala in tem manjša bodo sredstva delavca samega, da bi si
prilaščal svoje produkte. Delo postane torej ţrtev moči, ki jo je samo ustvarilo«
(Marcuse, 2004:259).

9

Ko kapitalist za opravljeno delo izplača nekaj enot denarja, je delavcu dal npr. toliko in toliko mesa,

obleke, drv, itd. v zamenjavo za delavčev delovni dan. Izplačan denar ali mezda je le posebno ime za
ceno dela ali delovne sile oz. »ime za ceno tega svojevrstnega blaga, ki ne tiči v nobeni drugi posodi
kakor v tisti, kakršno tvorita »človeško meso in človeška kri« (Marx, 1947:17-18).
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»Delo samo proizvaja; je edina substanca produktov kot vrednosti. Njena mera,
delovni čas – predpostavljajoč enakomerno intenzivnost – je zato merilo vrednosti«
(Marx, 1993:612).
Vrednost delovne sile je po Marxu (1978:104-105) določena z delovnim časom,
potrebnim za vzdrţevanje in zadovoljevanje potreb odraslega delavca in njegove
druţine.
Marx pojmuje odtujenost kot posledico razvoja v delitvi dela in sistemu menjave
dobrin. Delavec postaja po Marxu revnejši v tolikšni meri, kolikor več blaga
proizvede. V tem smislu delo ne proizvaja le blaga, ampak tudi »delavca kot blago«.
Odtujitev delavca se kaţe kot razvrednotenje delavca in »objektifikacija dela« (Marx,
1988:71).
»Na podlagi politične ekonomije same, z njenimi lastnimi besedami smo pokazali da
delavec zdrsne na raven blaga in postane najbolj klavrno med blagi; da je beda
delavca v obratnem razmerju moči in veličini njegove produkcije«10 (Marx,
1988:69).
»Delitev dela predstavlja v politični ekonomiji izraz druţbenega značaja dela znotraj
odtujitve. Ali, ker je delo edini izraz človeške dejavnosti znotraj alienacije,
doţivljanja ţivljenja kot odtujevanja ţivljenja, predstavlja tudi delitev dela nič
drugega kot odtujeno, alienirano postavitev človeške dejavnosti kot resnične
aktivnosti vrste ali kot aktivnosti človeka kot pripadnika vrste« (Marx, 1988:128).
Marx je zastavil svojo teorijo odtujitve dela v kontekstu omejitev in delitev znotraj
kategorij nacionalnega gospodarstva kot so privatna lastnina, nasprotje med delom in
kapitalom, mezdo in profitom, kapitalom in zemljiško rento ter konkurenčnostjo in
tekmovalnostjo. Šele znotraj nacionalne ekonomije naj bi se izkoriščalo delavce na
tak način, da se jih je degradiralo na stopnjo »blaga« (Marx, 1994:58).
Vpliv odtujevanja delavstva je opazen v dvojnem smislu. Kaţe se predvsem v
odnosu delavca do »proizvoda« svojega dela. Obkroţajoči materialni svet se delavcu
zdi kot nekaj tujega in sovraţnega. Druga raven odtujitve se pojavlja znotraj
delovnega procesa, ko delavec svoje delovne dejavnosti ne pojmuje več kot svoje
lastne. Zaradi odtujevanja pri delovnem procesu se delavcu zdi, da se mu je lastno
10

Zaradi dviganja proizvodnje in produktivnosti nastane delitev dela. V trenutku, ko delavci prenesejo

svoje blago na trţišče, se druţbeni odnosi spremenijo v odnose med stvarmi, ki jih ljudje proizvajajo.
Materialna produkcija postane popolnoma podrejena proizvodnji uporabnih vrednosti (Kay, 1984:9093).
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ţivljenje uperilo proti njegovim interesom. Zato nastane »samoodtujevanje« odtujitev od lastnega telesa in svoje druţine (Marx, 1988:69).
Burţoazija je kot revolucionarni vladajoči razred »z druţinskega razmerja strgala
ganljivo sentimentalno tančico in ga zvedla na čisto denarno razmerje« (Marx in
Engels, 2009:98).
V pogojih, ki jih obravnava politična ekonomija se realizacija dela zdi »kot izguba
realnosti za delavce; objektifikacija kot izguba objekta in objektnega sužnjstva;
apropriacija kot odtujevanje, kot alienacija« (Marx, 1988:71).
»Tako zelo se realizacija v delu pojavlja kot izguba realnosti, ki jo delavec izgubi do
točke stradanja ali smrti. Tako zelo se objektifikacija pojavlja kot izguba objekta, da
je delavec oropan predmetov najbolj potrebnih ne samo za njegovo ţivljenje ampak
tudi za njegovo delo. Zares, delo samo postane objekt, katerega se lahko oprime le z
največjim trudom in z zelo nepravilnimi prekinitvami. Tako zelo se apropriacija
objekta pojavlja kot odtujitev, ko več objektov kot jih delavec proizvede, manj jih
lahko poseduje in bolj pada pod prevlado njegovega proizvoda, kapitala« (Marx,
1988:71).
Delavec je odtujen od fizičnih sredstev za svoj obstoj, ki mu jih nudi narava. Delavec
več kot proizvaja, bolj si prilašča zunanji svet in se s tem obuboţa. Zunanji naravni
svet je vse manj pod njegovim nadzorom kot objekt dela v smislu sredstev za
neposredno preţivljanje (Marx, 1988:72).
Narava se človeku, posamezniku vrste, kaţe kot »njegovo delo« in »njegovo
resničnost«. človekovega dela predstavlja »objektivizacijo ţivljenja človeške vrste«
(Marx, 1988:77).
Objektificirano delo in delovni čas ţe pri zgodnejšem Marxu v delu Očrtih postaneta
vsebina menjalne vrednosti, ki se manifestira kot proizvod ţivega dela (Marx,
1993:263).
Delo postaja v kapitalističnem »nacionalnem gospodarstvu«11 povnanjeno. Bolj kot
se delavec izčrpa v delovnem procesu, močnejšo oblast ima nad njim svet
materialnih blagovnih predmetov. Delavec zato zanika svojo človeško bistvo s tem
11

Burţoazija, ki je bila zgodovinska revolucionarna sila, je vzpostavila egoistične in preračunljive

vzorce vedenja ter »ni pustila med človekom in človekom več druge vezi kot goli interes, kot
brezčutno »plačilo v gotovini…Osebno dostojanstvo je razkrojila v menjalno vrednoto, na mesto
neštetih zapisanih in pošteno pridobljenih svoboščin je postavila eno samo brezvestno svobodo
trgovine« (Marx in Engels, 2009:97-98).
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ko proizvaja zmeraj večje število dobrin in pri tem se začenja počutiti nesrečnega
(Marx, 1988:71).
»Glede na omenjeno premiso je jasno, da več kot delavec investira, močnejši postaja
tuj objektivni svet, ki ga delavec ustvarja v/proti sebi, revnejši sam postaja njegov
notranji svet – manj mu samemu pripada. Enako je v religiji. Več kot posameznik
polaga svoje ţivljenje v Boga, manj ohranja zase. Posameznik vlaga svoje ţivljenje v
objekt; toda odslej mu njegovo ţivljenje ne pripada več, pač pa pripada objektu.
Večja kot je njegova aktivnost, večje postaja delavčevo pomanjkanje objektov«
(Marx, 1988:71-72).
Delavec tako postane nepovratno povezan s produktom svojega dela kot z nekim
tujim objektom. »Omenjeno dejstvo izraţa zgolj objekt, ki ga producira delo, ki se
mu zoperstavlja kot nekaj tujega, kakor od proizvajalca neodvisno silo« (Marx,
1988:71).
Gre za odnos delavca do svojih produktov dela, ki ga Marx izpostavlja kot prvi
pomemben vidik odtujitve oz. alienacije. Toda obstaja tudi drugi pomemeben vidik
alienacije, ki poteka znotraj dejavnosti produkcije, torej znotraj samih pogojev
produkcije. Večji kot je produkt dela, manjši postaja delavčev vpliv na lastno
človeško bistvo (Marx, 1988:72-73).
»Le kako je mogoče, da se delavec sooča s produktom svoje aktivnosti kot tujec, če
se ne bi bil v samem aktu produkcije odtujeval od samega sebe?« (Marx, 1988:7374).
Produkt dela predstavlja nek seštevek aktivnosti v produkcijskem procesu, ki ga
Marx označi za odtujenega oz. »aktivno alienacijo, alienacijo aktivnosti, aktivnost
alienacije« (Marx, 1988:74).
Marx v delu Ekonomski in filozofski rokopisi iz leta 1844 (1844/1988:74) predstavi
zaključeno podobo alienacije in odtujevanja pri delu na naslednji način: »Kaj potem
predstavlja alienacijo dela? Prvič, dejstvo, da je delo zunanje delavcu, oz. ne pripada
njegovemu esencialnemu bistvu; da se v svojem delu ne afirmira pač pa se zanika; se
ne počuti zadovoljnega ampak nesrečnega; da ne razvija svobodno svojih fizičnih in
mentalnih energij ampak mrtvi svoje telo in uničuje svoj um. Delavec se zato počuti
kot, da se nahaja zunaj svojega dela in se v svojem delu počuti zunaj sebe. Je doma,
ko ni na delu in dela, ko ga ni doma. Njegovo delo zato ni prostovoljno, ampak
prisiljeno; je prisilno delo« (Marx, 1988:74).
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Zaradi tega ne gre za zadovoljevanje potrebe, ampak gre za sredstva zadovoljevanja
zunanjih potreb. Njegov tuj značaj se jasno pokaţe v dejstvu, da ko ne obstaja
nikakršne fizične ali druge prisile, se delavec izogiba delu kot kugi. Zunanje delo,
delo znotraj katerega se človek sam odtujuje, je delo samoţrtvovanja, mortifikacije«
(Marx, 1988:74).
»Končno, zunanji značaj dela se delavcu prikazuje kot, da ni njegov ampak od
nekoga drugega. Kakor v religiji spontana aktivnost človeške domišljije, človeških
moţgan in srca, operira neodvisno od posameznika – to pomeni, da deluje nanj kot
tuja, boţanska ali peklenska dejavnost. Na enak način delavčeva aktivnost ni njegova
spontana aktivnost. Pripada drugemu; je izguba samega sebe« (Marx, 1988:74).
»Kot rezultat, se človek (delavec) ne počuti več svobodnega v aktivnostih, razen v
svojih animalnih funkcijah – prehranjevanju, pitju, razmnoţevanju, ali v bivanju in
oblačenju itd; in v svojih človeških funkcijah se ne počuti nič kaj drugega kot ţival.
Kar je ţival postane človek in kar je človek postane ţival« (Marx, 1988:74).
Če je za ţival značilna neposredna ţivljenjska aktivnost, ki je neločljiva od same
ţivali, potem je za človeka značilna ţivljenjska aktivnost, ki jo pojmuje kot objekt
svoje volje in zavesti. V tem se človek loči od ţivali. Odtujeno delo pa sprevrţe
omenjen odnos na način, da človeka kot esencialno zavestno bitje spremeni zgolj v
sredstva za njegov obstoj (Marx, 1988:76).
Za Gramscija je zgodovina »industrializma«, zgodovina nenehnih bojev kapitalizma
proti »animaličnosti« v človeku in »mehanično represijo« nad instinkti (Gramsci,
1992:298).
Ameriški industrijalci so se v 20. stoletju ukvarjali predvsem z zagotavljanjem
vzdrţnosti fizične in mišično-ţivčne učinkovitosti delavca. Delovno silo so videli v
luči »dobro prilagojenega kompleksa« (Gramsci, 1992:303).
Marx je razumel akt odtujevanja pri delu v treh posebnih vidikih:
1. Razmerje delavca do produkta dela kot tujega objekta, ki izvršuje neko moč
nad delavcem. Pri tem gre za odnos človeka do zunanjega sveta kot odtujenih
objektov narave (Marx, 1988:75).
2. Odnos dela do akta produkcije znotraj delovnega procesa. Delavčevo delo
predstavlja neko aktivnost, ki mu je odtujena in mu ne pripada. Odtujeno
delovanje zahteva fizično in miselno silo, moč in trpljenje. Gre za delovanje,
ki je delavcu zoperstavljeno in mu ne pripada (Marx, 1988:75).
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3. Človek je bitje, ki se zaveda, da je konkretno univerzalno bitje, ki udejanja
svojo svobodo. Narava predstavlja posameznikovo »neorgansko telo«, ki ni
identično njegovemu telesu in materialna sredstva za preţivetje. Posameznik
se odtujuje od samega sebe kot tudi od narave. Na tak način odtujeno delo
odtuji človeka kot vrsto (species) od posameznega človeka (Marx, 1988:7576).
Alienacija posamezniku odtujuje njegovo specifično naravo, telo, zunanji naravni
svet in človeško bistvo. Posledica vsega tega je odtujevanje »človeka od človeka«. V
tem smislu Marx ugotavlja, da »če je človek konfrontiran sam s sabo, je konfrontiran
z drugim človekom« (Marx, 1988:78).
Vpliv odtujevanja delavstva je opazen v dvojnem smislu: v odnosu delavca do
»proizvoda« svojega dela, ki se mu zdi kakor nek tujek; ter do obkroţajočega
materialnega sveta, ki ga pojmuje kot nekaj tujega in sovraţnega (Marx, 1994:62)
Bolj kot se delavec izčrpa v delovnem procesu, močnejšo oblast ima nad njim svet
»materialnih blagovnih predmetov«. Delo postaja v kapitalističnem »nacionalnem
gospodarstvu« »povnanjeno«, kar pomeni, da se izmika delavčevemu človeškemu
bistvu, ki ga zanika s tem ko proizvaja zmeraj večje število dobrin; pri tem se začenja
počutiti tudi nesrečnega (Marx, 1994:60-61).
Marcuse (2007:13) pojmuje koncept alienacije kot vprašljiv takrat, ko se
posamezniki identificirajo s pogoji svoje eksistence, ki jim je superimponirana.
»Kakorkoli, resničnost konstituira bolj progresivno stopnjo alienacije. Slednja je
postala popolnoma objektivna; subjekta, ki je alieniran pogoltne odtujena eksistenca.
Obstaja le ena sama dimenzija, in ta se nahaja povsod in v vseh oblikah« (Marcuse,
2007:13).
Glede na Adornovo pojmovanje ideologije v času razvite industrijske kulture govori
Marcuse o »napačni zavesti« človekove racionalnosti, ki postane njihova resnična
zavest. Industrijska druţba in njena kultura sta ideološki, ker se ideologija ţe nahaja
v samem procesu produkcije (Adorno, povz. po Marcuse, 2007:13).
Ideologija pomeni Althusserju (2008:37) neko inverzijo, zaradi katere si posamezniki
reprezentirajo svoje realne eksistenčne pogoje v neki imaginarni formi.

17

Druţinski »ideološki aparat drţave«12 naj bi bil kot enota ključen za reprodukcijo
delovne sile produkcije in potrošnje (Althusser, 2008:17).
Marxovi zgodnji spisi predstavljajo eksplicitni pretres procesa reifikacije, prek
katerega kapitalistična druţba napelje, da vsi osebni odnosi med ljudmi zadobe
obliko predmetnih odnosov med rečmi. Ta proces prikazuje Marx kot »blagovni
fetišizem«13. Kapital po Marcuseju povezuje ljudi med seboj prek blagovne menjave,
utemeljene na vrednosti blaga. Sposobnosti in potrebe posameznika pri tej določitvi
vrednosti niso pomembne saj postanejo funkcija denarja, ki predstavlja občo
protivrednost blaga. (Marcuse, 2004:262-263).

2.3 OPERACIONALIZACIJA POJMA ALIENACIJE PRI BLAUNERJU IN
SEEMANU
Marxova teoretizacija alienacije je pomenila poskus druţbeno-ekonomske razlage
nastanka alienacije, ki se je nanašalo na posameznikov poloţaj znotraj političnoekonomske delitve med delom in kapitalom ter drţavo in trgom. Marx je svojo
teorijo razvil fragmentarno v večih svojih delih in jo je v manjši meri vključil v
teorijo kritike politične ekonomije. Kasneje so nekateri sociologi alienacijo
operacionalizirali (ter jo predrugačili) za potrebe empiričnih meritev znotraj socialne
psihologije in sociologije.

12

Glede na Marxovo teorijo drţavnega aparata Althusser »topografsko« razločuje pojem

infrastrukture od pojma superstrukture, ki je »pravno-politična« in »ideološka«. Takšno delitev
zagotavlja drţavno moč, ki je skoncentrirana v represivnih in ideoloških aparatih drţave (Althusser,
2008:22).
»Nekje v starosti šestnajstih let, postane večja mnoţina otrok »vbrizgana v produkcijo«: gre za
delavce ali manjše kmete. Drugi del sholastično prilagojene mladine bolj ali manj nadaljuje s
šolanjem, dokler ne pade skozi stranski izhod in napolni vrste niţjih in srednjih tehnikov,
beloovratniških delavcev, niţjih in srednjih »petty bourgeois« izvrševalcev. Zadnja skupina doseţe
svoj vrh s tem ko pade v intelektualno polzaposlenost, ali tvori »intelektualce kolektivnega dela«; ali
agente eksploatacije (kapitaliste, managerje), agente represije (vojake, policiste, politike,
administratorje, itd.) in profesionalne ideologe (svečeniki vseh vrst, med njimi večino laikov)«
(Althusser, 2008:28-29).
13

Postvaritev, ki predstavlja »fetiški značaj« blaga, izhaja iz upodabljanja in prikrivanja druţbenih

odnosov kot totalitete predmetnih odnosov, ki zakrivajo človeško jedro in vsebino druţbenih odnosov
(Marcuse, 2004:263).
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Odnos posameznika do njegovega dela, proizvodov dela in samega sebe pomeni tudi
enak odnos do drugega človeka, njegovega dela in produktov njegovega dela v
skladu s standardi pozicioniranja v delitvi in hierarhiji delovnega procesa (Marx,
1988:78-79).
Druga raven odtujitve se pojavlja znotraj delovnega procesa, ko delavec svoje
delovne dejavnosti ne pojmuje več kot svoje lastne ampak kot naperjeno proti
njegovim interesom. Zato Marx zato govori o »samoodtujevanju od lastnega telesa in
druţine« (Marx, 1994:62)
Seemanova (1967:274) shema o izvoru in nastanku alienacije, ki vsebuje tripartitno
shemo nastanka pomeni enega izmed prvih poskusov operacionalizacije Marxove
teorije alienacije za potrebe empiričnega merjenja. Po tej shemi najprej (1.) druţbeni
strukturni pogoji kot so racionalizirani delovni postopki vplivajo na delavca s svojimi
odtujevalnimi učinki, kar vodi posledično v (2.) določeno vedenje ali osebnostno
nastrojenost, npr. umik od političnih gibanj in druţine. (3.) Zadnja komponenta, ki
izhaja iz tega pa predpostavlja posledice odtujevanja kot so občutki nemoči,
izoliranosti in alienacije. Tako se ustvarjajo temeljni pogoji za intrinzično
nezadovoljujoče delo, ki je ţe samo po sebi odtujajoče (Seeman, 1967:274).
Seemanov (1967:274) model alienacije je osredotočen predvsem na njene posledice
kot je »samo-alienacija« in pomanjkanje intrinzičnega zadovoljstva pri delu. Seeman
vidi alienacijo pri delu kot pojav, ki predstavlja temeljno značilnost sodobne
mnoţične druţbe. (Seeman, 1967:273-274).
Seeman ugotavlja, da se odtujen delavec »vpotegne vase« in se »odstrani« ven;
vzorec umika se prenaša tudi v njegovo politično in osebno ţivljenje. Seeman v
svojih pričakovanjih v zvezi z alienacijo meni, da se nenagrajeno delo odraţa v
»rezervoarju frustracij«, ki se razelektrijo skozi napade na manjšine in depriviligirane
druţbene skupine (Seeman, 1967:274-276).
Respondentu je pri pojmovanju nemoči bilo ponujeno izbirati med obvladljivostjo in
nemočjo; npr. »Večji del časa čutim, da imam malo vpliva na stvari, ki se mi
dogajajo« (Seeman, 1967:276).
Alienacija je povezana tudi s splošnejšimi vidiki posameznikovega druţbenega
ţivljenja. Ljudje, ki ob delu najdejo zelo malo priloţnosti, da odločajo, ali bodo na
splošno pojmovali svoj ţivljenjski svet kot neobvladljiv. Počutijo se nemočne, da bi
se soočili z mnogimi druţbenimi in osebnimi problemi (Seeman, 1967:274).
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Na delo gledajo kot na relativno brezpomensko početje. Delo je razdrobljeno,
specializirano in zahteva visoko mobilnost. Odtujeni delavci zato izgradijo in
razvijejo občutja frustracij in razočaranj. Zdi se jim, da jih okolje ne podpira in so
nezaupljivi do ljudi (Seeman, 1967:274).
Merilni »indeks alienacije pri delu«, ki ga je sestavil Seeman glede na Blaunerjev
vprašalnik (Seeman, 1967:275) vsebuje sedem komponent, ki sprašujejo respondenta
o tem, ali občuti delo kot nagrajujoče in kot izziv. Vprašanja merijo bolj korelate
odtujenega dela kot njegove posledice: »preprostost, da bi lahko izvabili najboljše
sposobnosti«; »ali se lahko opravlja svoje delo in istočasno osredotoča na druge
stvari«; »ali delo sili v prehitro izvedbo operacij«; »ali delo nudi priloţnost
preizkušanja lastnih idej«; »ali delovni vsakdanjik nudi priloţnost za sprejemanje
neodvisnih odločitev«; »ali je delo rutinsko« (Seeman, 1967:275).
Pomanjkanje kontrole nad izpolnjevanjem delovnih aktivnosti povzroča nemoč
(»powerlessness«) in pomanjkanje smiselnega dela ali brezpomenskost delovnega
procesa (»meaninglessness«), ki naj bi veljala za najnatančnejša prediktorja
alienacije (Blauner povz. po Seeman, 1967:274-275).
Stanje »nemoči« se tako pojavi, ko delavec občuti izgubo kontrole nad delovnim
postopkom, »nepomembnost« pa občutek, da delavec občuti pomanjkanje
smiselnosti svojega prispevka k splošni produkciji. (Blauner v Seeman, 1967:274).
Po Seemanu vsebuje anomični pogled na ţivljenje vsako tisto okolje, ki ne veţe
posameznika nase s smislom, zaradi česar se tudi druţbeno okolje zdi manj podporno
in vredno zaupanja (Seeman, 1967:274).
»Zadovoljstvo z delom« je vprašanje, pri katerem ljudje kaţejo splošno tendenco, da
odgovarjajo, »da so zadovoljni«, ne glede na široke variacije delovnih pogojev in
stopnjo rutiniziranosti dela. V nekaterih primerih je stopnja delovne alienacije zaradi
tega zelo nizka. Wilensky (v Seeman, 1967:274-275) opaţa, da relacija delovne
vloge s cenjeno samopodobo kaţe na nizko stopnjo alienacije. »Zadovoljstvo pri
delu« je neki splošnejši kazalec o odtujenem stanju delavcev pri delu (Seeman,
1967:276).
Seemanovo pojmovanje izolacije ustreza preprečevanju preţivljanja časa z druţino
(Seeman, 1967:274). Po Alexandru (povz. po Seeman, 1967:275) »pomanjkanje
avtonomije« povzroča alienacijo, saj vsebuje zmanjšanje pomena in smisla dela za
posameznike; neproduktivnost dela in nezadovoljstvo.
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Seeman sintetično podaja naslednje temeljne sestavine »alienacije«14:
1.Stanje nemoči se pojavi, ko delavec občuti izgubo kontrole nad delovnim
postopkom. 2. Nepomembnost je občutek, da delavec občuti pomanjkanje
smiselnosti svojega prispevka k splošni produkciji (Seeman, 1967:274).
3. Pomanjkanje kontrole nad izpolnjevanjem delovnih aktivnosti (»powerlessness«)
in 4. Pomanjkanje smiselnega dela ali brezpomenskost delovnega procesa
(»meaninglessness«) naj bi veljala za najnatančnejša prediktorja (Seeman, 1967:274275).
Tako je Seeman glede na raziskave odtujitve pri delu izoblikoval koncept petih
najsplošnejših razseţnosti alienacije, ki so: »nemoč«, »brezpomenskost«, »odsotnost
norm«, »socialna izolacija« in »samo-odtujitev«.
Druga sodobnejša skupina pristopov, ki jo bomo empirično uporabili v naši nalogi,
se nanaša na alienacijo v kontekstu kvalitativnih sestavin ţivljenja v drţavah
Evropske skupnosti. Središče omenjenih raziskav predstavlja raziskovanje kvalitete
ţivljenja, ki tvori povezanost med objektivnimi ţivljenjskimi pogoji in njihovim
ovrednotenjem pri posamezniku, ki se meri z lestvicami zadovoljstva. Gre za
dimenzijo občutenja ljudi o svojem ţivljenju in njihovo ocenjevanje o moţnostih
participacije v druţbenem ţivljenju. Omenjena študija dobrobiti in kvalitete bivanja
ne razume samo v smislu kvantitativnega večanja materialnega standarda, ampak
tudi kvalitativne vidike, ki so posledica strukturnih politik in javne zavesti. Kvalitete
14

Vprašanja, ki sestavljajo posamezne sestavine za merjenje alienacije so naslednja:

»Večji del časa čutim, da imam malo vpliva na stvari, ki se mi dogajajo« (Seeman, 1967:276) »Ali
lahko opravljate svoje delo in istočasno osredotočate svoj um na druge stvari večino časa, ali ne?«
»Katere izmed naslednjih trditev so najbliţje vaši razlagi občutkov o vašem trenutnem delu«: (4
stopnje od »Zanimivo skoraj ves čas«. – »Popolnoma pusto in monotono celoten čas«) (Blauner v
Seeman, 1967:275).
»Ali vas delo sili, da delate prehitro večino časa, ali ne?« (Blauner v Seeman, 1967:275).
»Ali vam delo nudi priloţnost, da preizkušate svoje lastne ideje, ali ne?« (Blauner v Seeman,
1967:275).
»Ali imate skozi delovni vsakdanjik priloţnost, da sprejemate neodvisne odločitve, ko izpolnjujete
delovne naloge, ali pa gre le za rutinsko delo?«. (Blauner v Seeman, 1967:275).
»Ali je vaše delo preveč preprosto, da bi lahko izrazili svoje najboljše lastnosti ali ne?« (Blauner,
povz. po Seeman, 1967:275).
»Ali lahko pri delu zadrţujete svoj um na druge stvari večino časa?« (Seeman, 1967:275).
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ţivljenja naj ne bi bilo mogoče opisati s pomočjo analize bivalnih pogojev (skozi
dohodek, dostop do delovnih mest) tako skupnosti kot posameznika (Erikson, 1993;
Veenhoven, 1984, 1997; Cummins, 1997; Noll, 2000; Zapf, 2000; Donovan and
Halpern, 2002; Rapley, 2003, povz. po Böhnke, 2005:3)
Allard (1976, 1993, povz. po Böhnke, 2005:3) v povezavi z alienacijo razločuje
dimenzije »ljubiti«, »biti« in »delovati«. Prva vsebuje koncept druţbenih potreb
posameznikov v povezavi z druţbenimi odnosi, čustveno podporo okolja, mreţ ter
druţbeno

integracijo.

Dimenzija

»biti«

vsebuje

»občutenje

vsesplošnega

pripoznavanja, potrebo po integraciji v druţbo, moţnostih za participacijo in občutke
pripadnosti ali alienacije« (Allard, 1976/1993, povz. po Böhnke, 2005:3).
Dimenzija »delovati« vsebuje aktivnost vključenosti posameznikov v pomoč ljudem,
politično vključenost in prostovoljstvo (Allard, 1976/1993, povz. po Böhnke,
2005:3).
Alienacijo se pojmuje kot odsotnost pozitivnih sestavin vključenosti v druţbeno
ţivljenje in se obravnava kot eno izmed pojavnih oblik znotraj tridelne razčlenitve
subjektivnega občutka blaginje in dobrobiti. Izraţa se skozi »vsesplošno
zadovoljstvo z ţivljenjem, srečo in občutkom pripadnosti«. Pomanjkanje teh sestavin
pomeni pojavo občutij margnalizacije, alienacije, obupa in pesimizma. Študija je
raziskovala, kako so bile vse tri sestavine porazdeljene med posameznimi drţavami
in ali je obstajala povezanost med npr. visokimi stopnjami zadovoljstva z ţivljenjem
in nizkimi stopnjami alienacije (Böhnke, 2005:8).
Pri tem gre za subjektivne kazalce, ki sluţijo za raziskovanje občutij, ki jih
posamezniki povezujejo z okoliščinami znotraj katerih ţivijo in njihovimi hotenji.
Gre za resnične potrebe ali pomanjkanja, ki jih posamezniki občutijo. Kazalci
subjektivnih občutij blaginje in dobrobiti po Böhnke (2005:5) lahko ponudijo
pomembne informacije o tem, kako posamezna druţba ocenjuje svoje ţivljenjske
pogoje. Glede na to bi se naj postavilo posamezne strukturne politike, ki bi imele
neposreden ali dolgoročen vpliv na druţbeno blaginjo.
Poleg subjektivnega občutenja blaginje in sreče predstavlja alienacija zelo
pomemben vidik občutenja pripadnosti in druţbene integracije. Indikatorji, ki tvorijo
indeks alienacije vsebujejo sestavine kot pesimizem, ločenost od druţbenega reda,
druţbeno izključenost in utesnjenost. Rezultati analiz sestavin alienacije in občutkov
marginaliziranosti imajo močan vpliv na evropske politike druţbenega vključevanja.
Takšno stališče, povezano z alienacijo razume posameznika, ki je obojestransko
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povezan s societalnimi okoliščinami, ki ji prispeva svojo dimenzijo subjektivne
blaginje (Böhnke, 2005:13).
Instrument, ki meri splošne sestavine alienacije, je sestavljen iz naslednjih petih
izjav:
»Sem optimističen glede prihodnosti«.
»Za današnji napredek si prisiljen zagrešiti dejanja, ki niso korektne«.
»Počutim se izključenega iz druţbe«.
»Sreča je pomembnejša za uspeh kot teţko delo«.
»Ţivljenje je postalo danes tako zapleteno, da skoraj ne morem več najti svoje poti«.
(EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:16)
Zbir vprašanj iz raziskav in podatkov izvedenih v sklopu Eurofound, sestavljajo
naslednje trditve za respondente: odstotki posameznikov v letu 2002, sumirana
povprečja med »delo je zelo nepomembno« in »delo je zelo pomembno«. Evropska
socialna raziskava 2002 (European Social Survey 2002) je bila opravljena med
populacijo starejšo od 15 let, pri čemer so posamezne drţave zbrale najmanj vzorec
1500 gospodinjskih naslovov; v primeru drţav z manj kot 2. milijonoma prebivalcev
pa 800. Merjenje je potekalo v letih 2002 in 2003.15
Vzorec je predstavljal deleţ aktivne delovne populacije, ki jo sestavljajo zaposleni in
samozaposleni. Spraševalo se je ali so ljudje »zelo ali kar zadovoljni s svojim
delom«. Vključenih je bilo okoli 1500 posameznikov po drţavi in 500 v
Luksemburgu (EU 15 pred majem 2004). V drţavah , ki so se na novo pridruţevale v
letu 2001 je bilo izvedenih 1000 intervjujev po drţavi (na Malti in Cipru 500
vprašanih).16
Deleţi posameznikov, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo
»prezahtevno in stresno«. Anketa je bila izvedena v 24. drţavah (po 1000 anket na

15

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=30&i

dDomain=2
16

(European Foundations Working Conditions Survey 1995, 2000, 2001, 2005).

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=29&id
Domain=2
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drţavo). V Franciji, Italiji, Poljski in Veliki Britaniji so bili vzorci vprašanih 1500
oseb (N=1500), v Nemčiji in Turčiji pa 2000.17
Deleţi posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v
nevarnih in nezdravih delovnih pogojih po petstopenjski lestvici. (EQLS 2003,
N=26.000), (EQLS, 2007, N=35.000); Eurobarometer 56.1 (2001), Candidate
Countries Eurobarometer 2002.1 (2002), EQLS 2003, EQLS 2007). Raziskava je bila
izvedena v 24. drţavah (1000 vprašanih po drţavi). V Franciji, Italiji, Poljski in
Veliki Britaniji so bili vzorci vprašanih 1500 oseb. V Nemčiji in Turčiji pa 2000.18
Deleţi vprašanih, ki so »nekajkrat tedensko« ali »nekajkrat mesečno« prihajali (-e)
domov z dela tako zelo utrujeni (-e), da niso zmogla(-e) opravljati gospodinjskih del.
(EQLS 2003, EQLS 2007). Anketa je bila izvedena v 24. drţavah. V Franciji, Italiji,
Poljski in Veliki Britaniji so bili vzorci vprašanih 1500 oseb, v Nemčiji in Turčiji pa
2000.19
Odstotki zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu izbirajo ali menjavajo naloge, red
nalog in hitrost/stopnjo dela. (European Foundations Working Conditions Survey,
1995, 2000, 2001, 2005). Vzorec predstavlja aktivno populacijo, ki jo sestavljajo
zaposleni in samozaposleni. Spraševalo se je okoli 1500 posameznikov po drţavi in
500 v Luksemburgu (EU 15 pred majem 2004). V drţavah , ki so se na novo
pridruţevale v letu 2001 je bilo izvedenih 1000 intervjujev po drţavi (na Malti in
Cipru 500 vprašanih).20
Delo je »dolgočasno in enolično« (na pet stopenjski lestvici). (EQLS 2003, 2007).

17

Eurobarometer 44.3 (1996), Eurobarometer 56.1 (2001), Candidate Countries Eurobarometer 2002.1

(2002), European Quality of Life Survey 2003 (EQLS 2003), EQLS 2007. (EQLS 2003, 2007).
http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=21&id
Domain=2
18

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=25&i

dDomain=2
19

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=185&

idDomain=2
20

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=22&i

dDomain=2
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Anketa je bila izvedena v 24. drţavah (po 1000 anket na drţavo). V Franciji, Italiji,
Poljski in Veliki Britaniji so bili vzorci vprašanih po 1500 oseb, v Nemčiji in Turčiji
pa 2000.21
Strukturalno-organizacijske vidike delovnega okolja pa opredeljuje raziskava tipov
delovnih operacij

glede na tip delitve dela (neponavljajoče-nemonotono,

neponavljajoče-monotono, ponavljajoče-nemonotono, krajše in daljše ponavljajočemonotono) po tipih usluţbencev in zaposlenih. Raziskave, ki so bile opravljene med
različnimi tipi delavcev so EF1991, EF1996 in EF2000. (Dhondt, Kraan in van
Sloten, 2002:16).
2.4 SOCIOLOŠKI IN PSIHOLOŠKI NAČIN PRISTOPANJA K PROBLEMU
ALIENACIJE
Ogledati si je potrebno dva različna zorna kota vstopanja v polje raziskovanja
alienacije. Problematika empiričnega proučevanja se nanaša predvsem na dve
osnovni smeri proučevanja alienacije in vključenosti v delovni proces: sociološkega
in psihološkega.
Po Kanungu izkazujejo sociološki in psihološki pristopi tri različne načina
pristopanja k alienaciji:
1. Prvo predstavljajo poudarki v literaturi o analizi in meritvah odtujenosti med
delavci (Marx, 1932; Seeman, 1971, povz. po Kanungo, 1982:68).
2. Druga se nanaša na psihološke razlage (Lawler in Hall, 1970; Saleh in Hoseh,
1976, povz. po Kanungo, 1982:68), ki merijo predvsem stanja vključenosti.
Sociologi zagovarjajo prevsem »klinično« perspektivo, ki prepoznava pogoje in
posledice alienacije pri delu na nivoju socialnega sistema. Psihologi pa se ukvarjajo z
vključenostjo v delovni proces in iz tega izhajajočimi individualnimi psihičnimi
stanji. Če so se sociologi posvetili »negativni plati« problema odtujenosti, so se
psihologi osredotočili predvsem na njeno »pozitivno plat«. Obe poziciji sta zelo
divergentni, ni pa raziskano njuno medsebojno dopolnjevanje (Kanungo, 1982:68).
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V opisovanju omenjenih fenomenov se sociologi po Johnsonu posluţujejo
»epifenomenalnih kategorij« kot so »osamljenost, izolacija in breznormnost«
(Johnson, 1973, povz. po Kanungo, 1982:68).
Epifenomenalne abstrakcije sociologov po mnenju Kanunga (1982:68) poskušajo
zdruţevati niz posebnih vedenj v eno skupno kategorijo kar stoji nasproti
psihološkim argumentom v smislu specifičnih spoznanj (Kanungo, 1982:68).
Psihologi se za razliko od sociologov posluţujejo »bihevorističnih« pojmov kot
»nadurno delo«, »participacija v procesu odločanja« in »občutek zadovoljstva pri
delu« (Saleh in Hoseh, 1976, povz. po Kanungo, 1982:68).
Konstrukti o delu so znotraj psiholoških pristopov formulirani na tak način, da nosijo
preobseţen pomen. Tako npr. vključenost v delo vsebuje tako psihično identifikacijo
z delom kot tudi samozavest pri izvajanju nalog, ki predstavljata različni področji.
Pojmi izkazujejo znake pomanjkljive veljavnosti konstruktov. Lodahl in Kejner
(1965, povz. po Kanungo, 1982:69), ki sta povezala pojma samozavesti in
identifikacije z delom, nista podala nikakršne razlage o njuni povezanosti. Zato tudi
ni mogoče konceptualizirati teh pojmov. Rabinowitz in Hall (1977, povz. po
Kanungo, 1982:69) menita, da Lodahlova in Kejnerjeva faktorska analiza sicer
razkriva večrazseţnostno naravo vključenosti v delo, vendar avtorja njenih
razseţnosti ne obrazloţita (Rabinowitz in Hall, 1977, povz. po Kanungo, 1982:69)
Lodahlova in Kejnerjeva lestvica (1965, povz. po Kanungo, 1982:70) kot tudi
Salehova in Hosakova lestvica (1976, povz. po Kanungo, 1982:70) izključujeta
moţnost, da ekstrinzično motivirani delavci izkazujejo višjo stopnjo vključenosti v
delo. Podobne teţave so se pokazale tudi pri merjenju alienacije, ki ga je po Seemanu
(1959, povz. po Kanungo, 1982:70) izvedel Shepard (1971, povz. po Kanungo,
1982:70). Slednji je izdelal lestvico, ki je merila različne oblike odtujenosti med
»beloovratniškimi« in »plavoovratniškimi« poklici. Njegova lestvica »nemoči«
vsebuje sestavini kot sta »avtonomija« in »kontrola«; lestvica »brezpomenskosti« pa
meri stopnjo odzivanja na draţljaje, ki jih delavci dobijo iz delovnega okolja.
Tudi pojma »delo« in »zaposlitev« se v omenjenih študijah pojavljajo v ohlapnih
povezavah, saj se eno in drugo pojavlja tako v kontekstu dela na splošno kot tudi
znotraj posameznih delovnih situacij. Zaradi nejasnega splošnega pojmovanja
»zaposlitve« in nepojasnjenosti »intrinzične motivacije pri vključenosti v delo«, je po
Kanungu omajana veljavnost lestvic »vljučenosti v delo« (Kanungo, 1982:70).
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Drugi problem, ki se pojavlja pri merjenju vključenosti v delo je kulturna pogojenost
vzorcev, saj prevladujejo predvsem ameriški vzorci pojmovanja intrinzičnih nagrad,
atributov, potreb in psihološke identifikacije s prevladujočimi delovnimi vrednotami
(Kanungo, 1982:71).
Psihološki pristop sestavljajo teorije motivacije, drţe in vedenja, ki zanemarjajo
kulturna ozadja fenomenov delovne alienacije (Kanungo, 1982:76).
Obstaja pa tudi motivacijski pristop, ki vsebuje integrativni model s prednostmi obeh
disciplin. Tako je mogoče obravnavati probleme delovne alienacije tako skozi
motivacijski kakor tudi skozi sociološki pristop brez pretirane širine zastavljenega
področja. Toda takšen pristop ne more razloţiti vseh pojavov pri delu, kakršen je tudi
vključenost. Poskuša pa zdruţevati mnoge sociološke in psihološke kategorije, ki jih
zoperstavlja kot nasprotne vidike istega fenomena (Kanungo, 1982:76).
Psihologi razlagajo vključenost v delo kot psihološko stanje delavca, medtem ko
sociologi raziskujejo alienacijo v kolektivnem in druţbenem smislu; nazadnje pa kot
posledico objektivnih dejavnikov dizorganizacije in anomije. Čeprav eni raziskujejo
»vključenost« drugi pa »alienacijo« pri delu, oboji govorijo o enakih psiholoških
stanjih delavcev. Empirično usmerjeni sociologi imajo teţave pri merjenju alienacije,
ker ne morejo zajeti objektivnih druţbenih pogojev kot sestavin indeksa alienacije
(Kanungo, 1982:76).
Zato se je Seeman (1959, povz. po Kanungo, 1982:75-76) osredotočil predvsem na
psihološko razlago fenomena alienacije. Alienacija in vključenost v delo naj bi tako
predstavljali bipolarna in enodimenzionalna konstrukta, ne pa nekih neodvisnih
dimenzij (Kanungo, 1982:76).
Motivacijski pristop pojasnjuje alienacijo pri delu kot posledico individualnih
psiholoških stanj posameznikov. Vplivna Marxova osrednja teza je razlagala, da
kapitalizem proizvaja mnoţično alienacijo pri delu. Mnogi sociologi, ki so sledili
Marxu so zato opisovali alienacijo pri delu kot fenomen na kolektivni ravni
(Kanungo, 1982:76).
Empirično orientirani sociologi kot Blauner (1964, povz. po Kanungo, 1982:76) so
se osredotočali predvsem na vedenje posameznih delavcev pri delu, saj Marxova teza
o alienaciji pri delu empirično ni bila mogoča brez analize posameznih vedenjskih
stanj delavcev. Šele empirična analiza vedenja lahko sluţi kot sredstvo tudi za
analizo na kolektivni ravni. Motivacijski pristop pa se osredotoča predvsem na
kognitivna stanja in individualna prepričanja delavcev (Kanungo, 1982:76).
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Alienacija ali »vključenost« delavcev kot kognitivno stanje se konceptualno ostro
razločuje od afektivnih stanj ali prikritih občutkov. Zadovoljstvo pri delu kot
afektivno stanje se tako jasno razločuje od vključenosti v delo, ki pomeni neko
stališče ali verjetje. Toda mnogi sociologi enačijo vključenost v delo z intrinzično
potrebo po zadovoljstvu pri delu v smislu delovnega udejstvovanja. Zadovoljstvo pri
delu in vključenost v delo sta ločeni le v primeru obratne povezanosti (Kanungo,
1982:76).
Odtujitev je pogojena z različnimi socialno-tehničnimi sistemi in njihovimi
tehnologijami,

socialnimi

organizacijami,

delitvami

dela

in

ekonomskimi

strukturami. Blauner je definiral odtujenost kot nek »splošen sindrom«, ki ga
sestavljajo objektivni pogoji in subjektivna občutenja stanj, ki izvirajo iz odnosov
med delavci in »druţbeno-tehničnimi sistemi«. Empirično je raziskoval odtujenost v
različnin industrijskih panogah in ugotovil, da se odtujenost veča s stopnjo
mehanizacije, manjša pa v avtomatizirani proizvodnji. Znotraj tekstilne industrije in
obrtniške proizvodnje naj bi bila odtujenost najmanjša (Svetlik, 1979, povz. po
Kavčič, 1987:52).
Osredotočanje na alienacijo ali vključenost v delo kot kognitivno stanje daje
instrumentom večjo veljavnost in preverljivost (Kanungo, 1983:130).
Vključenost v delo je bila v raziskavi Chuanga in Meggisona (1981, povz. po
Kanungo, 1983:131) pozitivno povezana z nekaterimi atributi delovnih nalog kot so
avtonomija, raznolikost nalog, odzivi itd. Mnogo zaposlenih se ni sposobno
identificirati z delom, ki ga opravljajo kakor tudi ne z delodajalcem. Delovna mesta,
ki nudijo zelo majhen pomen za zaposlene tudi ne nudijo pogojev za kontrolo. Zaradi
tega postajajo delavci nezadovoljni in odtujeni (Steers, 1981, povz. po Kanungo,
1983:131).
Toda Kanungo ugotavlja, kako vprašljivi so takšni generalizirani zaključki. Podatki
so bili zbrani z uporabo lestvic za merjenje vključenosti v delo, ki sta jih sestavila
Lodahl in Kejner (1965, povz. po Kanungo, 1983:131); tudi Saleh in Hosek (1976,
povz. po Kanungo, 1983:131-132) sta sestavila podobno lestvico.
Omenjene lestvice vsebujejo nekaj pojmov, ki merijo intrinzično motivacijo v obliki
participacije, avtonomije in uporabe veščin pri delu. Takšne raziskave bodo
najverjetneje privedle do pozitivnih povezav med vključenostjo v delo in
osebnostnimi ustreznicami intrinzične motivacije (raznolikost nalog, avtonomija,
potreba po doseţkih, protestantska etika) (Kanungo, 1983:131-132).
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Vključenost v delo pomeni s stališča psihološke identifikacije z delom različne
rezultate povezanosti med spremenljivkami kot običajne. Magnitude povezanosti so
bolj posledica funkcije intrinzične motivacije kot pa funkcije strukturne vključenosti
v delo (Kanungo, 1983:132).
Saal (1981, povz. po Kanungo, 1983:132) je meril vključenost v delo z dvema
različnima instrumentoma (z Lodahlovima in Kejnerjevima skalama) in je raziskal
povezanost obeh z nalogami in osebnostnimi atributi. Vključenost v delo kot
psihološko stanje se zdi Kanungu veliko manj napovedljivo s pomočjo intrinzičnih
osebnostnih karakteristikah (Kanungo, 1983:132-133).

2.5 ALIENACIJA PRI DELU IN PROBLEMI DEFINICIJE
Kritika Marxovega pojmovanja alienacije dela se prične pri preverjanju veljavnosti
pojmovanja »človeške narave« in vloge dela v ţivljenju. Bihevoristični in
motivacijski

model

pojmujeta

Marxove

teorije

kot

»humanistične«

in

»individualistične«. Marxov »humanistični« pristop se podobno kot Maslowova
teorija »hierarhije potreb« sooča s problemi empirične validacije in merjenja
(Kanungo, 1983:122).
»Če prevedemo marksistični model v sodobni jezik, lahko rečemo, da stanje
vključenosti v delo rezultira v vedenje pri delu, ki se kaţe v (a) prostovoljnosti; (b)
neinstrumentalnosti

v

zadovoljevanju

temeljnih

fizičnih

potreb;

(c)

v

instrumentalnosti v smislu Maslowovih višjih tipov potreb po samorealizaciji in
samoaktualizaciji; in (d) v razvijanju posameznikovih sposobnosti do najvišjih
potencialov« (Kanungo, 1983:122).
Če umanjka katerakoli ali več omenjenih pogojev, potem delavci občutijo alienacijo
pri delu. Po Marxu večina industrijskih delovnih mest vsebuje pogoje za alienacijo
delavcev, katerim proizvodi njihovega dela ne pripadajo. Poleg tega pa tudi nimajo
vpliva na sestavinske in kvalitativne lastnosti proizvodov. Podrejeni so drugim
osebam na delovnem mestu in nimajo kontrole nad delovanjem strojev (Kanungo,
1983:122-123).
Kanungo prevede Marxove poglede na alienacijo v sodobnejše motivacijske pojme
na naslednji način: Marx je ţelel koncipirati alienacijo kot pomanjkanje zadovoljitve
posameznega niza potreb. Pri tem gre za pomanjkanje potrebe Jaza po neodvisnosti,
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doseţkih, moči in nadzoru. Alienacija se pojavi tudi, če delavci ne občutijo
zadovoljitve nekaterih fizičnih in druţbenih potreb (Kanungo, 1983:123).
Marx je po mnenju Kanunga pojmoval produktivnost dela kot posledico
zadovoljevanja intrinzičnih potreb delavcev, kar predstavlja glavni smoter dela
(Kanungo, 1983:123).
Pod prisilo fizičnih potreb se delo sprevrţe v svoji esencialni funkciji; tako nastaneta
»sebična potreba« in »pohlep« (Schacht, 1970, povz. po Kanungo, 1983:123-124).
Marx je v različnih delih koncipiral teorijo osnovnih druţbenih potreb človeka,
čeprav le te niso sestavine njegove teorije odtujitve. Vedenje pri delu predstavlja tako
instrumentalno aktivnost za zadovoljitev temeljnih fizičnih potreb kot tudi končno
potrošniško dejavnost zadovoljitve ekstrinzičnih potreb. Takšno stališče je v
nasprotju z motivacijsko teorijo potreb, ki uči, da je človeško vedenje namensko in
pogojeno z zadovoljevanjem »intrinzičnih« in »ekstrinzičnih« potreb. Marx
zadovoljevanja potreb ni razlagal v smislu zadovoljitve intrinzičnih potreb ampak v
smislu stanja vključenosti v delovni proces. Delo kot tako pa je pojmoval v smislu
instrumentalne dejavnosti zadovoljevanja »intrinzičnih« in »ekstrinzičnih« potreb.
Nekateri delavci skušajo zadovoljiti »ekstrinzične« potrebe skozi denar, drugi skozi
osebne doseţke pri delu (Kanungo, 1983:124).
Kvaliteta delovnega ţivljenja predstavlja po Suttleju (1977, povz. po Kanungo,
1983:120) splošni koncept, ki vsebuje tako subjektivno izkušnjo delavcev kot tudi
objektivne pogoje delovnega okolja. Omenjena teza predpostavlja, da nazadovanje
pogojev delovnega ţivljenja vodi k neproduktivnosti in odtujitvi delavcev ter k manj
učinkovitim delovnim organizacijam (Kanungo, 1983:120).
Suttle (1977, povz. po Kanungo, 1983:120) definira kvaliteto delovnega ţivljenja kot
»stopnjo pri kateri so pripadniki delovne organizacije zmoţni zadovoljiti pomembne
osebne potrebe, najverjetneje skozi svoje izkušnje v organizaciji«.
Po Kanungu je Marx poudarjal, da mora delovno mesto nuditi okolje za
zadovoljevanje potreb po avtonomiji, odgovornosti in doseţkih. Če tem pogojem ni
zadoščeno, se pojavi odtujenost. Odtujenost se tako pojavlja na delovnih mestih, kjer
gre praviloma za relativno nizko stopnjo kontrole in avtonomije v delovnem procesu.
Zadovoljstvo pri zadovoljevanjem intrinzičnih potreb predstavlja Kanungu zadosten,
vendar pa ne tudi potreben pogoj za vključenost v delo, ki zagotavlja zadovoljevanje
potreb po kontroli in avtonomiji. Potrebe delavcev se razlikujejo saj izhajajo iz
različnih kulturnih, socializacijskih in vzgojnih ozadij. Zaradi tega je pojmovanje
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zadovoljevanja temeljnih potreb odvisno od trenutnih delovnih pogojev. Nekatere
skupine delavcev vrednotijo bolj neko vrsto potreb, druge skupine pa drugo vrsto,
kar pripelje do različnih samopodob in pričakovanj v obeh skupinah v zvezi z
delovnimi pogoji. Skupina delavcev, ki pojmuje kontrolo in avtonomijo kot jedrno
značilnost svoje samopodobe, se bo bolj vključevala v dela, ki ponujajo priloţnosti
udejanjanja kontrole in avtonomije. Delavci te skupine bodo postali odtujeni pri
delih, ki nudijo zelo malo svobode in nadzora (Kanungo, 1983:127).
Delavci, ki pripadajo zahodnemu tipu industrijskih druţb menijo, da delo, ki ne
ponuja svobode in kontrole ni »veliko vredno«. To je posledica socializacije v smeri
osebnih svoboščin. V vzhodnejših druţbah, kjer je ekonomska in druţbena varnost
pojmovana kot pomembnejša v ţivljenju kot sta svoboda in kontrola, delavci
verjamejo, da je delo »zelo vključujoče«, če zagotavlja varnost 22 (Kanungo,
1983:127-128).
Zahodne kulture socializacijo svojih članov gradijo na individualizmu, osebnih
doseţkih in avtonomiji. Protestantska delovna etika vzgaja posameznike tako, da
verjamejo, da lahko delo kot centralna komponenta zadovoljuje vse potrebe in nudi
priloţnosti za izraţanje svoje osebnosti (Kanungo, 1983:128-129).
Nekatere tradicionalnejše druţbe kot je npr. hindujska, pojmujejo delo in delovno
etiko kot centralno sestavino ţivljenja, ki mora izpolnjevati dolţnosti do ostalih
članov druţbe in ne le lastnih osebnih doseţkov. Stopnja vključenosti v delo znotraj
kolektivističnih okolij je enaka stopnji vključenosti v delo pri druţbi s prevladujočo
protestantsko etiko (Kanungo, 1983:129).
Vzhodne druţbe za razliko od tega svojim članom privzgajajo kolektivizem in
zasledovanje druţbenih potreb po varnosti. Delo v vzhodnih druţbah je pomembno
predvsem zaradi izpolnjevanja kolektivističnih ciljev po »univerzalnem bratstvu
ljudi« in je utemeljeno na prerazdeljevanju dobrin (Kanungo, 1983:128-129).
Instrumenti za merjenje alienacije (Blood, 1969; Lodahl in Kejner, 1965, povz. po
Kanungo, 1983:130) so se po Kanungu pokazali za neprimerne v medkulturnih
študijah, saj so poudarjali le zadovoljitev intrinzičnih potreb. Rezultati so bili
vprašljivi predvsem zaradi konstrukcijske veljavnosti (Kanungo, 1983:130-131).

22

Inkelesova in Smithova študija med šestimi razvijajočimi se drţavami: Argentino, Bangladešem,

Čilom, Indijo, Izraelom in Nigerijo (1974, povz. po Kanungo, 1983:128) posredno pritrjuje tej teoriji.
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Nastala je potreba po izdelavi novih instrumentov, ki vsebujejo tudi »pankulturno«23
razseţnost. Osredotočanje na alienacijo ali vključenost v delo kot kognitivno stanje
daje instrumentom vendarle večjo veljavnost in preverljivost (Kanungo, 1983:130).
2.6 POMEN ALIENACIJE IN NJENE DRUŽBENE POSLEDICE
Delavčevo delo pri Marxu ni svobodno in avtonomno, saj ne utrjuje njihove
individualnosti. Mnogi sodobni sociologi za razliko od Marxa pojmujejo alienacijo
kot psihološko stanje, ki ga je skozi spoznavanje delavčevih mnenj in nastrojenosti
mogoče empirično meriti (Kanungo, 1982:19).
Kritika mnoţične industrijske druţbe predpostavlja dve temeljni propoziciji, ki ju
lahko strnemo na naslednji način:
1. odtujeno delo je delo, ki je intrinzično nezadovoljujoče, je tipično za moderno
industrijsko druţbo. Predpostavlja nemoralno zanikanje človeškega potenciala;
2. odtujeno delo prinaša resne druţbene učinke, saj nenehna vključenost v takšen
delovni proces prinaša s seboj tudi teţave v druţbi kot so politične sovraţnosti,
socialna gibanja, rasna vprašanja itd. (Seeman, 1967:273)
Seeman (1967:273) se osredotoča bolj na drugo propozicijo, vendar pa tudi ne
zanemarja pomena prve, ki predstavlja neko temeljno in splošno sestavino sodobne
druţbe.

2.7 STRES IN ALIENACIJA

Alienacija na delovnem mestu je trdno prepletena s strukturnimi in organizacijskimi
dejavniki delovnega procesa, ki se odraţajo kot stresorji ali sestavine stresa:
»Glavni viri alienacije,…so zreducirani glede na: prvič tiste strukture na sodobnem
delovnem mestu, ki razdeljujejo delo v vse oţje in oţje specializacije; in drugič tiste
strukture v sodobnem delovnem procesu, ki omejujejo stopnjo kontrole, ki jo delavci
uveljavljajo pri delu, ki ga opravljajo« (Erikson, 1985:3)

23

Delavcem v drţavah »Tretjega sveta« intrinzične potrebe kot avtonomija, kontrola in odgovornost

ne pomenijo prevladujočih ţivljenjskih smernic. Zahodni koncepti in instrumenti zato niso zmoţni
odraţati delavčeve vključenosti v delo, sluţbo ali organizacijo (Kanungo, 1983:130).
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Stres zaradi delovnih pogojev predstavlja enega izmed desetih najpomembnejših
vzrokov za zdravstvene teţave, niţjo produktivnost, absentizem in delovne
nezmoţnosti (Blix, Curise, Michell in Blix, 1993, povz. po Sharif, 2000:107).
Večina odraslih oseb preţivlja znaten del svojega ţivljenja v delovnih okoljih, kar
pomembno zaznamuje njihovo zdravje. Stres pri delu je v osnovi pozitivni dejavnik,
vendar pa zaradi prevelike izpostavljenosti lahko nastanejo teţji zdravstveni
problemi (Beehr in Newman, 1978; Jean, 1993, povz. po Sharif, 2000:108).
Raziskovalci in svetovalci z zdravstvenega področja ugotavljajo, da statistike zmeraj
bolj kaţejo na stres kot dejavnik, ki je pomemben in ţivljenjsko nevaren pojav.
Mnogi delodajalci sprejemajo napetost pri delu in zanemarjajo njene dolgoročne
učinke (Walcott-McQuigg, 1944, povz. po Sharif, 2000:107).
Povečevanje zahtevane hitrosti pri delu, iztrošenost in stres prispevajo k
depersonalizaciji delovnega mesta in k alienaciji v delovnem procesu (Sharif,
2000:110).
Nekatere izmed stresno pogojenih motenj izvirajo iz okoljskih dejavnikov kot so
hrup, prenatrpanost osebja, nepravilna osvetljava ali slabo prezračevanje. Drugo
stran dejavnikov stresa predstavljajo psihološki stresorji kot strogi roki, pomanjkanje
komunikacije med zaposlenimi, negotovost zaposlitve in agresivnost (Pellitier, 1985,
povz. po Sharif, 2000:108).
Uporaba računalniških tehnologij za nadzorovanje produktivnosti zaposlenih na
delovnem mestu povzroča povečanje stresa (Neuman in Baron, 1998, povz. po
Sharif, 2000:110).
Kronični stres lahko povzroča mnoţico fizičnih, psiholoških, socialnih in vedenjskih
teţav, obolenj ali motenj (Brief, Schuler in Van Sell, 1981, povz. po Sharif,
2000:108).
Mnogi vidiki delovnega mesta so prevladujoč dejavnik stresa. Izkušnje stresa so
individualizirane, vendar pa so določeni draţljaji univerzalno neprijetni (Beehr,
1985; McDonold in Korabik, 1991, povz. po Sharif, 2000:108).
Delovne zahteve, ki izvirajo iz delitve delovnih vlog, so povezane s povečanim
stresom zaposlenih, ker ima posameznik nepopolne ali napačne informacije o poteku
delovnih opravil. Posledice tega so nezadovoljstvo pri delu, visoka stopnja napetosti
in nizko samozaupanje. Fiziološko se ta neskladja odraţajo kot povečan krvni pritisk
in depresija (Beehr, 1985; Kahn, 1987, povz. po Sharif, 2000:108).
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Tako pretirane kot tudi prekratke delovne naloge lahko namreč povzročijo stres
(Levi, 1981; povz. po McDonald in Korabik, 1991, povz. po Sharif, 2000:108).
Duncan (1995, povz. po Sharif, 2000:108) in Kahn (1987, povz. po Sharif, 2000:108)
menita, da obstajajo »intrinzične karakteristike dela«, ki so vgrajene v funkcijo
delovnega mesta, materialov in tehnologije. Policisti zmeraj tvegajo napad, delavci
za tekočim

trakom

trpijo

ponavljanja.

Tehnologija, materiali

in

manjša

izpostavljenost lahko spreminjajo intrinzične faktorje delovne motivacije.
Razlike v stresu pri delu naj bi se kazale v štirih tipih zaposlitev: »nekvalificirano
modroovratniško«,

»kvalificirano

modroovratniško«,

»ne-profesionalno

in

profesionalno beloovratniško delo«. Nad dolgočasjem, obolenji in depresijami se
pogosteje pritoţujejo modroovratniški delavci. Profesionalni administratorji in
nadzorniki pa občutijo več stresa v fiziološkem smislu kot je povišan krvni pritisk,
srčni utrip in dvig stopnje holesterola v krvi (Caplan, Cobb, French, Harrison in
Pinneau, 1980, povz. po Sharif, 2000:108).
Omenjeni model proučuje nastanek stresa zaradi neskladja med posameznikovimi
potrebami, cilji, vedenjskimi vzorci in zahtevanimi delovnimi zahtevami, viri ter
nagradami. Študije kaţejo na dejstvo, da če je delavčevo delovno okolje preveč ali
premalo kompleksno, se pojavi višja stopnja stresa (Blix, 1993; Chemers, Hays,
Rhodewalt in Wysocki, 1985, povz. po Sharif, 2000:108).
Teorija »osebe v okolju« predpostavlja tudi različnost posameznikov v njihovih
potrebah in sposobnostih. Poklic vsebuje dinamično igro med pričakovanji
zaposlenih in delovno zahtevnostjo. Posameznik in delovno okolje sta torej močno
povezana med seboj (Blix, 1993; French, Caplan in Harrison, 1982; Harrison, Moss,
Dielman, Horovath in Harlan, 1987, povz. po Sharif, 2000:108).
Kvantitativna prekomernost dela pomeni, da ima posameznik količinsko preveč dela.
Takšen stresor se pojavlja najpogosteje med ekonomskimi depresijami, ko se
ekvivalent med zaposlenimi in delovnimi mesti ustavi pribliţno na razmerju 1,5:2.
Kvalitativna preobremenjenost dela je pojav, ko posamezniki nimajo dovolj znanja
ali veščin za opravljanje nekega dela. Tretji pojav, ki vpliva na nastanek stresa pri
delu je »podutilizacija«, ki je posledica neskladnosti na trgu dela, ko morajo
kvalificirani delavci sprejemati nekvalificirana dela (Beehr, 1985; Jick, 1985; Quick
and Quick, 1984, povz. po Sharif, 2000:109).
Stres na delovnem mestu nastane, ko zaposleni niso vključeni v reševanje problemov
in odločanju, saj v obeh primerih vedo, katere rezultate delodajalec ali organizacija
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od njih pričakuje, tudi glede pričakovane stopnje delovne storilnosti. Posamezniki, ki
so vključeni v razreševanje problemov in soodločanje bodo praviloma bolj
zadovoljni pri delu (Beehr, 1985; Jick, 1985; Quick and Quick, 1984, povz. po
Sharif, 2000:109).
Obstajajo notranji in zunanji viri kontrole, ki pomebno zaznamujejo osebnostne
karakteristike. Notranje orientirani posamezniki verjamejo, da uspešno kontrolirajo
svoja ţivljenja, nagrade pa izhajajo kot posledice njihovega vedenja. Posamezniki, ki
so zunanje orientirani, se odzivajo na podobne draţljaje s povečanim stresom (Brief
in dr., 1981, povz. po Sharif, 2000:109).
Nesigurnost glede zaposlitve predstavlja pomembni sestavni del delovnega stresa, saj
raziskave kaţejo, da ekonomske spremembe povečajo zdravstvene

probleme

delavcev. Tudi zmanjševanje sredstev v organizacijah povečuje nekatere stresorje
(Kahn, 1987; Wilson, Larson in Stone, 1993, povz. po Sharif, 2000:109).
Delovni stres je povezan s številnimi negativnimi psihološkimi stanji kot je laţja ali
teţja depresija, ki lahko vodi tudi v samomor ali utesnjenost (Brief in dr., 1981;
Cobb, Caplan in French, 1975, povz. po Sharif, 2000:110).
Tudi medosebni odnosi predstavljajo pogost vir stresa pri delu, ki izhaja iz izolacije
(Warshaw, 1979; Walcott-McQuigg, 1994, povz. po Sharif, 2000:109).
Uporaba računalnikov in sodobnih tehnologij za nadzorovanje produktivnosti
zaposlenih povzroča povečan stres na delovnem mestu. Povečevanje zahtevane
hitrosti pri delu s pomočjo računalniških tehnologij je pomembno prispevalo k
alieniranosti in stresu v delovnih okoljih. Mnogi delavci in zaposleni zaradi prevelike
iztrošenosti pri delu na »depersonaliziranem« delovnem mestu občutijo višje stopnje
stresa kot je normalno (Neuman in Baron, 1998, povz. po Sharif, 2000:110).
Sennett (2008:63) analizira nastanek stresa v »duhu nekoristnosti«24 oz. strahu, da
bodo stroji nadomestili kompleksne delovne prakse, medtem ko bodo ljudem ostale
slabo plačane rutinske naloge.
Negativni stres zaposlenih povzroča posredne in neposredne stroške organizaciji, ki
izhajajo iz absentizma, obolenj in počasnosti. Posredni stroški pa izhajajo iz slabe

24

Tesnoba je po Sennettu povezana s strahom gledi stvari, ki se lahko v nejasnih okoliščinah zgodijo.

Če so se v stari »birokratski piramidi« usluţbenci bali neuspeha, se v novih delovno fleksibilnejših
institucijah soočajo s tesnobo (Sennett, 2008:40).
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komunikacije, zmanjšane produktivnosti in nezadovoljstva pri delu (Alluisi in
Fleishman, 1982; Nelson in Elsberry, 1993, povz. po Sharif, 2000:109).
3. ALIENACIJA, ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM IN SREČA
Teţave v evropskimi statistikah se pojavljajo zaradi tega, ker EU ne meri odtujenosti,
ampak le nekatere sorodne pojme, ki bolj ali manj ustrezajo alienaciji. Iz statistik, ki
zajemajo več drţav EU lahko sestavimo model, ki upošteva strukturne pogoje pri
delu, ki povzročajo določeno vedenje delavcev; posledica tega je psihološko počutje
in alienacija. Temu je dodana še raziskava delovnih pogojev, ki primerja realne
učinke strukture delovnega okolja na posameznikovo psihično in fizično zdravje.
Tudi psihični stres nastaja zaradi delovnih pogojev in je značilen bolj za nemanualne
poklice, medtem ko je pri manualnih poklicih prisotno več fizičnih poškodb ter
kroničnih obolenj.
Alienacija pomeni v študijah EQLS dimenzijo, ki opredeljuje najsplošnejše
subjektivno dobro počutje. Gre za splošno nastrojenost do ţivljenja, ki ga sestavljajo
tako zasebne zadeve kot tudi societalne razmere (EQLS, 2003, povz. po Böhnke,
2005:16).
Instrument, ki meri alienacijo je sestavljen iz naslednjih petih izjav:
»Sem optimističen glede prihodnosti«.
»Za današnji napredek si prisiljen zagrešiti dejanja, ki niso korektne«.
»Počutim se izključenega iz druţbe«.
»Sreča je pomembnejša za uspeh kot teţko delo«.
»Ţivljenje je postalo danes tako zapleteno, da skoraj ne morem več najti svoje poti«
(EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:16).
Povprečja posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »nekoliko strinjajo« o
trditvah v zvezi z alienacijo so po vrsti najbolj občutena v drţavah kot so Bolgarija
(2,84), Slovaška (2,75), Turčija (2,57), Litva (2,44), Grčija (2,34), Poljska (2,32),
Latvija (2,17), Madţarska (2,07), Slovenija (2,02), Romunija (1,96), Estonija (1,95),
Ciper (1,94), Malta (1,81), Češka republika (1,8), Italija (1,78), Portugalska (1,71),
Belgija (1,71), Velika Britanija (1,62), Francija (1,59), Nemčija (1,54), Luksemburg
(1,48), Švedska (1,45), Španija (1,4), Nizozemska (1,39), Irska (1,32), Finska (1,29),
Avstrija (1,19), Danska (0,83). Drţave v katerih ljudje občutijo višje povprečje
alienacije kot je povprečje v drţavah EU (v letu 2003) petindvajseterice so:
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Bolgarija, Slovaška, Turčija, Litva, Grčija, Poljska, Latvija, Madţarska, Slovenija,
Romunija, Estonija, Ciper, Malta, Češka, Italija, Portugalska in Belgija. Drţave v
katerih ljudje občutijo niţje povprečje alienacije kot je povprečje v drţavah EU
petindvajseterice so: Velika Britanija, Francija, Nemčija, Luksemburg, Švedska,
Španija, Nizozemska, Irska, Finska, Avstrija in Danska (EQLS, 2003, povz. po
Böhnke, 2005:16).
Tabela 1: Indikatorji alienacije v drţavah EU v letu 2003 (EQLS, 2003:16).

Povprečja posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »nekoliko strinjajo« o petih izjavah: »sem
optimističen glede prihodnosti«, »za današnji napredek si prisiljen zagrešiti dejanja, ki niso korektna«;
»počutim se izključenega iz druţbe«, »sreča je pomembnejša za uspeh kot teţko delo« in »ţivljenje je
postalo danes tako zapleteno, da skoraj ne morem več najti svoje poti« (Böhnke, 2005:16).

Indeks, ki je sestavljen iz petih vprašanj (Cronbachova alfa:0,63) in meri alienacijo
kaţe nizko povprečno vrednost. Alienacija z

njenimi simptomi zato ni zelo

razširjena in pomembno porazdeljena preko celotne populacije. V drţavah, kjer
ljudje občutijo več zadovoljstva in sreče, ni intenzivnejših občutkov alienacije.
Drţave, ki v tem smislu presegajo povprečje EU petnajsterice so: Avstrija, Finska,
Irska, Nizozemska, Španija, Švedska, Luksemburg in Nemčija. Porazdelitev
alienacije ustreza zadovoljstvu in občutkom sreče. V Grčiji je občutek alienacije
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razširjen bolj kot v ostalih drţavah. Polovica danskega prebivalstva ne občuti
alienacije, kar je daleč pred evropskim povprečjem. V Franciji in Nemčiji
prebivalstvo v podobni meri občuti pesimizem (EQLS, 2003, povz. po Böhnke,
2005:17).
Subjektivni občutki blaginje in sreče so zelo neenakomerno porazdeljeni po celotnem
evropskem

kontinentu.

Subjektivno

pojmujejo

visoko

stopnjo

blaginje

v

skandinavskih drţavah, zelo nizko stopnjo pa v Grčiji in na Portugalskem. Evropska
skupnost se sooča z neenakomerno porazdelitvijo blaginje posameznikov na obeh
zgodovinskih oseh: sever-jug in vzhod-zahod. Prva os je povezana z delitvijo Evrope
(EU petnajsterice) na severni in juţni del. Os vzhod-zahod pa se v celoti ujema z
razlikami med drţavami EU petnasterice in novimi drţavami članicami. Znotraj
drţav, ki so doţivljale tranzicijo in transformiranje gospodarstva se kaţejo najniţje
stopnje zadovoljstva, sreče, močnejše občutke marginaliziranosti in stopnje
pesimizma. Toda znotraj obeh skupin drţav obstajajo tudi razlike med drţavami: npr.
Malta, Ciper in Slovenija izkazujejo najvišje stopnje subjektivnega občutenja
blaginje. Drţave kot Bolgarija, Slovaška in Turčija pa beleţijo najniţje stopnje
zadovoljstva in sreče (Böhnke, 2005:19).
Visok standard ţivljenja in občutek pripadnosti določa predvsem občutenje kvalitete
ţivljenja druţbe. Alienacijo se tako povezuje nezadovoljstvom in izključenostjo ljudi
iz druţbenih dejavnosti ali izključenosti človeka od drugih ljudi. Zadovoljstvo z
ţivljenjem, sreča in alienacija predstavlja različne vidike subjektivne blaginje. Sreča
se nanaša predvsem na osebne in subjektivne občutke, ki so odvisni od druţbenih
vezi. Osebnostne lastnosti posameznika ne predstavljajo večjega vpliva na
ţivljenjsko srečo. Občutja druţbene pripadnosti in integracije so posledica drţavnih
značilnosti in dojemanja druţbe (Böhnke, 2005:89).
Tabela 2. Občutenje alienacije in njihove porazdelitve notraj evropske populacije, v letu 2003.
DRŢAVA

Pesimizem

Avstrija
Belgija
Danska
Finska
Francija
Nemčija

»Se
ne
strinjam z
nobeno
izjavo.«
34
21
50
28
22
27

Izključenost

Sreča
je
odločilna

Ţivljenje je
prezapleteno

26
37
7
11
55
49

Prisila
k
posluţevanju
nezakonitih
sredstev
36
37
26
34
24
34

8
14
5
12
18
10

39
52
29
47
38
40

14
32
17
26
28
23

Grčija

7

34

75

16

60

50

38

Italija

21

32

30

9

49

61

Irska
Luksemburg

35
21

18
26

40
37

14
8

44
53

22
27

Nizozemska
Portugalska

26
19

25
46

31
14

8
15

56
58

23
43

Španija
Švedska

28
30

22
15

39
47

9
12

48
39

22
31

Velika
Britanija
Ciper
Češka

26

25

50

22

36

32

16
19

24
34

58
39

13
17

62
62

41
34

Estonija

17

28

50

20

58

42

Madţarska

12

40

63

9

62

33

Latvija

11

40

53

26

58

45

Litva

5

24

74

23

72

56

Malta
Poljska

15
11

25
38

57
61

10
21

65
65

27
48

Slovaška
Slovenija

7
14

58
25

69
59

29
27

66
54

53
40

Romunija

16

32

53

19

50

45

Bolgarija
Turčija

6
6

51
37

68
60

38
25

65
60

64
74

EU-15
NMS

25
12

36
38

35
60

12
20

43
64

32
44

EU25
23
36
39
13
47
34
Odstotki vprašanih, ki se popolnoma ali nekoliko strinjajo z posameznimi predpostavkami v zvezi z
občutenjem alienacije (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:18).

Tabela 3. Pesimizem in izključenost kot sestavini občutenja alienacije.
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Vprašanja raziskave EQLS 2003 ponujajo stopnje strinjanja s posameznimi izjavami (»se popolnoma
strinjam«, »se nekoliko strinjam«), sumirana povprečja: »Sem optimističen glede prihodnosti« (»se
popolnoma ne strinjam«, »se deloma ne strinjam«); »Da se dandanes prebiješ skozi, se moraš
posluţevati stvari, ki niso pravilne«; »Počutim se izvrţenega iz druţbe«; »Sreča je za uspeh
pomembnejša kot trdo delo«; »Ţivljenje je postalo dandanes tako zapleteno, da ne najdem več
izhoda«. (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:18). Odstotki vprašanih, ki se popolnoma ali nekoliko
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strinjajo z posameznimi predpostavkami v zvezi z občutenjem alienacije (EQLS, 2003, povz. po
Böhnke, 2005:18).

Najvišji odstotki občutenja pesimizma so prisotni na Slovaškem (58 %), v Franciji
(55 %), v Bolgariji (51 %), v Nemčiji (49 %) in na Portugalskem (46 %). Nekoliko
niţji so na Madţarskem (40 %), v Latviji (40 %), v Belgiji (37 %), na Češkem (34
%) in v Turčiji (37 %). Najniţji odstotki občutenja pesimizma so občuteni na
Danskem (7 %), Finskem (11 %) in Švedskem (15 %).
Najvišji odstotki občutenja izključenosti so prisotni v Bolgariji (38 %), na Slovaškem
(29 %), v Sloveniji (27 %), v Latviji (26 %) in v Turčiji (25 %). Najniţji odstotki
občutenja izključenosti so prisotni na Danskem (5 %), v Luksemburgu (8 %), na
Nizozemskem (8 %), v Italiji (9 %) in v Španiji (9 %).
Najvišji odstotki mnenj, da je sreča odločilna za uspeh v ţivljenju so opazni v Litvi
(72 %), na Slovaškem (66 %), na Poljskem (65 %), na Malti (65 %) in v Bolgariji
(65 %). Najniţji odstotki mnenj, da sreča odloča o uspehu v ţivljenju so opazni na
Danskem (29 %), v Veliki Britaniji (36 %), v Franciji (38 %) in na Švedskem (39
%).
Najvišji odstotki občutenja, da je ţivljenje prezapleteno, se pojavljajo v naslednjih
drţavah: Turčija (74 %), Bolgarija (64 %), Italija (61 %), Litva (56 %) in Slovaška
(53 %).
Najniţji odstotki občutenja, da je ţivljenje prezapleteno, se pojavljajo v Avstriji (14
%), na Danskem (17 %), na Irskem (22 %), v Španiji (22 %) in v Nemčiji (23 %).
Najvišji odstotki mnenj, da se skozi posluţevanje nezakonitih sredstev doseţe uspeh
se pojavljajo v Grčiji (75 %), Litvi (74 %), na Slovaškem (69 %) in v Bolgariji (68
%).
Najniţji odstotki mnenj, da se skozi posluţevanje nezakonitih sredstev doseţe uspeh
se pojavljajo na Portugalskem (14 %), v Franciji (24 %), na Danskem (26 %) in v
Italiji (30 %) (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:18).
Nizke povprečne vrednosti kaţejo na to, da »simptomi« alienacije ne prevladujejo
znotraj evropske populacije; velja tudi nasprotno. Znotraj drţav, kjer bolj
prevladujeta sreča in zadovoljstvo občutki alienacije niso intenzivni. To velja za
drţave kot Dansko, Avstrijo, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Španijo, Švedsko,
Luksemburg in Nemčijo, saj vse drţave presegajo povprečje evropske petnajsterice.
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Za Bolgarijo, Slovaško, Turčijo in Litvo pa so razširjeni in značilni občutki
marginalizacije, resignacije in pesimizma. Porazdelitev alienacije se ujema z srečo in
zadovoljstvom z določenimi izjemami, saj je v Grčiji moč zaznati zelo razširjeno
občutenje alienacije (najbolj v drţavah novih članicah). Primerjava porazdelitev
občutenja sreče in zadovoljstva pokaţe globoke razlike med novimi drţavami
članicami in EU petnajsterico. Občutki nezadovoljstva, nesreče in alienacije se
kaţejo skoncentrirano v novih drţavah članicah (Böhnke, 2005:17).
Največje razlike se pojavljajo med drţavami evropske petnajsterice in novimi
članicami ter drţavami CC3 (Bolgarijo, Romunijo in Turčijo). Nezakonito vedenje
naj bi po mnenju 60 % respondentov v novih drţavah članicah bilo priročno za
doseganje uspeha, kršitev pravil in zakonov. V isti skupini drţav kar dve tretjini
vprašanih verjame, da je sreča pomembnejša za dosego uspeha kot trdo delo. Gre za
nek odmik od mišljenja, da si lahko z normalnim delom in spoštovanjem pravil
zagotovimo uspešno prihodnost. Kar 44 % vprašanih v novih drţavah članicah
menijo, da je vsakdanje ţivljenje tako zapleteno, da nimajo občutka trdnosti. Znotraj
drţav EU petnajsterice meni tako okoli 32 %. Gre za povečano stopnjo splošnega
razočaranja, resignacije in nezaupanja v napredek in blaginjo predvsem v postkomunističnih tranzicijskih drţavah (Böhnke, 2005:17).
Znotraj drţav EU petnajsterice po optimizmu izstopa predvsem Danska, kjer
polovica vprašanih ne izraţa pritoţb v zvezi z alienacijo. Nemčija in Francija
izkazujeta visoke stopnje pesimizma, saj kar polovica vprašanih izraţa pesimistične
občutke. Böhnke (2005:17) to dejstvo povezuje z nizkimi stopnjami gospodarske
rasti in povišanim tveganjem zaradi reform socialnega sistema (Keck in Delhey,
2004, povz. po Böhnke, 2005:17).
Tabela št. 4: Zadovoljstvo s kvaliteto ţivljenja, občutenje sreče in alienacija znotraj drţav EU
petnajsterice, novih pridruţenih članic, ter Hrvaške, Makedonije in Turčije.
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Povprečja občutenja sreče, alienacije in zadovoljstva z ţivljenjem po skupinah drţav (EQLS,
2003:19). (Böhnke, 2005:19). Indikator zadovoljstva z ţivljenjem se meri s skalo od 1 do 10, pri čemer
pomeni 1 nezadovljstvo, 10 pa zadovoljstvo; 1 pomeni občutek nesreče, 10 občutek sreče. Indeks
alienacije sestavlja rang lestvica od 0 do 5, pri čemer se meri strinjanje s posameznimi postavkami.
Alienacijo sestavlja pet sestavin, ki so izraţene skozi naslednja vprašanja: »Sem optimističen glede
prihodnosti«;

»Da se dandanes prebiješ skozi, se moraš posluţevati stvari, ki niso pravilne«;

»Počutim se izvrţenega iz druţbe«; »Sreča je za uspeh pomembnejša kot trdo delo«; »Ţivljenje je
postalo dandanes tako zapleteno, da ne najdem več izhoda« (EQLS, 2003:19).

Zadovoljstvo s kvaliteto ţivljenja se najvišje odraţa v EU petnajsterici, sledijo nove
članice.
Alienacijo najbolj občutijo vprašani v drţavah kandidatkah za pridruţitev (CC3Hrvaška, Makedonija, Turčija), malo manj v drţavah članicah in najmanj v starih
članicah EU. Srečo in zadovoljstvo z ţivljenjem za razliko od alienacije najbolj
občutijo v starejših drţavah članicah in šele potem v novih članicah, najmanj pa v
kandidatkah CC3. Najmanj zadovoljstva z ţivljenjem občutijo vprašanih v članicah
kandidatkah (Böhnke, 2005:19).
Raziskava vpliva zadovoljstva s področji ţivljenja (med EU petnajsterico in novimi
članicami) ne daje rezultatov, saj zadovoljstvo z ţivljenjem na splošno ne razloţi
variance glede na alienacijo. Znotraj obeh skupin drţav je standard ţivljenja tisti, ki
prispeva k občutenju pripadnosti (alienacije) in integracije. Rezultati zadovoljstva z
delom in druţbenim ţivljenjem so manj pomembni, vendar vplivajo. Znotraj novih
drţav članic in treh tedanjih kandidatk (Bolgarija, Romunija, Turčija) je bilo moč
opaziti, da je bil standard ţivljenja najpomembnejši prediktor zadovoljstva z
ţivljenjem. Zadovoljstvo z delom je imelo manjši pomen in je kazalo statistično
značilne rezultate le v petih drţavah novih članicah in kandidatkah (CC3). Na
splošno slabi ţivljenjski pogoji določajo občutenja ljudi o njihovem vedenju. Znotraj
drţav EU petnajsterice situacija glede zaposlitve bolj vpliva na občutenja ljudi o
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njihovih ţivljenjskih pogojih kot znotraj novih drţav članic. V skandinavskih
drţavah kot so Danska, Finska in Švedska je druţinsko ţivljenje tisto, ki močneje
vpliva na zadovoljstvo z ţivljenjem (Böhnke, 2005:30).
Delhey (2004, povz. po Böhnke, 2005:30) ugotavlja, da se v drţavah EU
petnajsterice pojavlja orientacija, vezana na druţinsko ţivljenje, ki pomembno
določa zadovoljstvo z ţivljenjem. Gre za »druţinsko orientirane« drţave
petnajsterice. V novih drţavah članicah pa prevladuje materialna dimenzija ţivljenja,
ki določa občutenje zadovoljstva z ţivljenjem. Druţinsko in druţbeno ţivljenje
postane pomembna vrednota tarat, ko je ekonomska prosperiteta velika, saj ta
zagotavlja zadovoljitev ţivljenjskih potreb.
Povprečja glede zadovoljstva z ţivljenjem, sreče in alienacije pokaţejo na
subjektivno zaznavanje subjektivne blaginje: če se povprečje nahaja pod izmerjenim
narodnim povprečjem sreče in zadovoljstva in nad povprečjem alienacije, potem gre
za nizke subjektive občutke blaginje. Drţi tudi obratno (Böhnke, 2005:30).
Materialni pogoji ţivljenja najmočneje vplivajo na subjektivno pojmovanje blaginje.
Tudi sreča, zadovoljstvo in alienacija so odvisne od materialnih razmer. Druţbene
povezave vplivajo predvsem na srečo, manj pa na zadovoljstvo z ţivljenjem in
alienacijo (Böhnke, 2005:80).
3.1 KORELACIJE MED STOPNJAMI BDP, ALIENACIJO, SREČO IN
ZADOVOLJSTVOM Z ŽIVLJENJEM
Raziskava »European quality of life survey« (EQLS) je bila izpeljana med 26.000
(N=26.000) respondenti v 28. drţavah v letu 2003. Nanašala seje na različne
tematike kot zaposlenost, dohodek, bivanje, izobraţevanje, druţina, odnos med
delom in prostim časom itd. Njene statistike so bile vključene tudi v raziskavo
interaktivno bazo podatkov o kvaliteti ţivljenja v Evropi (EurLIFE), izvedeno med
27. drţavami članicami (vključujoč Hrvaško in Turčijo).
Raziskava »European quality of life survey« (EQLS) je bila izpeljana tudi v letu 2007
(EQLS, 2007, N=35.000). Bila je izvedena v 24. drţavah, v vsaki z velikostjo vzorca
1000 respondentov. V Franciji, Italiji, na Poljskem in v Veliki Britaniji so bili vzorci
veliki 1500 respondentov. V Nemčiji in Turčiji pa 2000. BDP kot merilo
gospodarske rasti še ne pove veliko o ţivljenjskem poloţaju in kvaliteti ţivljenja
ljudi. V EU petnjasterici je predstavljal BDP največjo rast v Luksemburgu, najniţjo
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pa v Grčiji. Novejše članice so imele v osnovi niţje stopnje gospodarske rasti;
najvišjo je meril Ciper, najniţjo Latvija. (EQLS, 2003:20)
Porazdelitve občutkov subjektivne sreče in dobrobiti po Evropskih drţavah
praviloma sledijo stopnjam rasti v bogastvu v drţavah članicah. BDP in indeks
človeškega razvoja predstavljata indikatorja, ki predpostavljata neko stopnjo
blaginje. (EQLS, 2003:20)
Korelacije v zvezi z vsemi tremi kazalci na drţavni ravni se razlikujejo: npr. Švedska
0,737 (Pearson, najvišja), Luksemburg 0,512 (najniţja) glede na zadovoljstvo in
srečo; glede na zadovoljstvo in alienacijo pa -0,501 za Ciper in -0,271 za Italijo. Za
srečo in alienacijo je korelacija najznačajnejša za (najvišja) -0,445 in -0,167
(najniţja) za Luksemburg (Böhnke, 2005:17).
Tri različne dimenzije subjektivnega občutenja blaginje zadovoljstvo, sreča in
občutek pripadnosti kaţejo močno povezanost. Zadovoljstvo in sreča izkazujeta
najmočnejšo povezanost. Korelacije med srečo in zadovoljstvom kaţejo večje
povezanosti, medtem ko so korelacije med obema kazalcema in alienacijo šibkejše.
To naj bi bila posledica dejstva, da občutki pripadnosti in marginalizacije
predstavljajo posledice tako societalnih razmer kot tudi osebnih ţivljenjskih pogojev.
(Böhnke, 2005:19-20).
Tabela št. 5: Korelacije med zadovoljstvom z ţivljenjem, srečo in alienacijo.
Korelacije

med

Zadovoljstvo

z

Sreča

Alienacija

ţivljenjem

subjektivnim
občutkom dobrobiti
v EU 15 in NMS
(nove članice)
Zadovoljstvo

z

-

ţivljenjem
Sreča

0,65 (EU 15)

0,63

(nove

-0,42

pridruţitvene

pridruţitvene

članice)

članice)

-

-0,38

(nove

(nove

pridruţitvene
članice)
Alienacija

-0,38 (EU 15)

-0,32 (EU 15)

-

Pearsonov korelacijski koeficient med subjektivnim občutkom dobrobiti glede na skupine drţav EU
15 in NMS (nove pridruţitvene članice). EQLS, 2003 (N=26.000). Statistično značilna povezanost na
stopnji p=0,00. First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, happiness and sense of
belonging, 2005 (Böhnke, 2005:20).
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Vse tri dimenzije občutka ţivljenjske dobrobiti so močno povezane, predvsem sreča
in zadovoljstvo z ţivljenjem. Pearsonov korelacijski koeficient po drţavah niha: za
Švedsko 0,737; za Luksemburg 0,512. Korelacija med zadovoljstvom in alienacijo pa
je -0,501 za Ciper, -0,271 pa za Italijo. Korelacija med srečo in alienacijo niha med 0,445 za Ciper in -0167 za Luksemburg. Medtem, ko so korelacije med srečo in
zadovoljstvom močnejše, so korelacije med obema spremenljivkama in alienacijo
šibkejše. (EQLS, 2003 v Böhnke, 2005:19-20).
Sreča in alienacija sta bliţje povezana z meddrţavnimi razlikami v BDP-ju, izobrazbi
in s pričakovano ţivljenjsko dobo. Stopnja subjektivne blaginje in dobrobiti naj bi v
EU sledila ekonomskemu in človeškemu razvoju. Niţja kot je rast BDP per capita in
HDI (indeks človeške rasti), niţji je tudi nivo subjektivne blaginje. Ko se rast
nacionalnega gospodarstva ustali na določeni stopnji, ki izkazuje zadovoljevanje
osnovnih človeških potreb, postane subjektivna blaginja šibko povezana s splošnim
ekonomskim razvojem. Takrat postanejo pomembnejši kazalci razvoja izobrazba,
pričakovana ţivljenjska doba in kvaliteta druţbenih odnosov (EQLS, 2003, povz. po
Böhnke, 2005:21)
Znotraj EU petnajsterice je povezanost med ekonomsko blaginjo in alienacijo šibka
in statistično nepomembna. (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:21-23)
Tabela št. 6: Korelacije med stopnjami BDP, alienacijo, srečo in zadovoljstvom z ţivljenjem
BDP

per

HDI indeks

capita

človekovega

(2001)

razvoja
(2001)

EU 25 +

EU 15

CC3

Nove

EU

članice

CC3

25

+

EU 15

Nove
članice

Zadovoljstvo

0,82

Stat. ni

0,94

0,84

0,75

0,93

z ţivljenjem

(p=0,00)

značilno

(p=0,00)

(p=0,00)

(p=0,00)

(p=0,00)

Sreča

0,8(p=0,00)

Stat. ni

0,95

0,81

0,62

0,89

značilno

(p=0,00)

(p=0,00)

(p<0,05)

(p<0,01)

-0,76

Stat. ni

-0,74

-0,78

-0,65

-0,72

(p=0,00)

značilno

(p<0,05)

(p=0,00)

(p=0,00)

(p<0,05)

Alienacija

Korelacije med stopnjami BDP, alienacijo, srečo in zadovoljstvom z ţivljenjem kaţejo naslednje
rezultate (po posameznih drţavah EU). V raziskavi EQLS, znaša N=26.000 (Böhnke, 2005:24).
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Zadovoljstvo z ţivljenjem in BDP znotraj petindvajseterice kaţeta korelacijski
koeficient 0,82. Korelacija med alienacijo in BDP kaţe vrednost -0,76 za
petindvajsterico in vrednost -0,74 za novejše članice. Zadovoljstvo z ţivljenjem in
HDI znotraj petindvajseterice kaţeta korelacijski koeficient 0,84. Korelacija med
alienacijo in HDI kaţe -0,78 za petindvajsterico in -0,72 za novejše članice (Böhnke,
2005:24).
Krivulja pribliţno opredeljuje skupine drţav, ki gravitirajo k povprečnim vrednostim
BDP (per capita) in občutkom zadovoljstva z ţivljenjem. Drţave z najvišjo stopnjo
rasti BDP imajo praviloma tudi višje povprečje zadovoljstva od tistih z niţjo rastjo
BDP. Drţave, ki se nahajajo višje od Cipra in Estonija (malenkost pod 20,000 EUR),
se razen Slovenije in Malte nahajajo pod 7 odstotno mejo doţivljanja zadovoljstva.
Skupina drţav z niţjim BDP se nahaja niţje od omenjene črte (Böhnke, 2005:24).
Graf št. 1: Zadovoljstvo z ţivljenjem in BDP (per capita) izraţeno v povprečnih vrednostih.

Zadovoljstvo z ţivljenjem in BDP (per capita) izraţeno v povprečnih vrednostih. (modificirandebeleje označen, EQLS 2003; Eurostat 2004). V raziskavi EQLS, N=26.000. (First European Quality
of Life Survey: Life satisfaction, happiness and sense of belonging, 2005, povz. po Böhnke, 2005:21).

Najniţje na krivulji zadovoljstva z ţivljenjskim standardom in BDP per capita se
nahajajo Bolgarija, Romunija (okoli 5000 EUR). Bolgari so najmanj zadovoljni z
ţivljenjem, Romuni pa nekoliko bolj, ne glede na BDP per capita. Litva, Latvija,
Estonija, Poljska, Slovaška in Madţarska spadajo v skupino drţav, katerih BDP per
capita se nahaja nekje med 7000 in 1200 EUR, pri čemer sta Litva in Latvija najniţje
glede na zadovoljstvo z ţivljenjem, Estonija, Madţarska in Poljska pa višje.
Naslednjo skupino drţav tvorijo Češka, Portugalska, Slovenija, Španija, Ciper, Malta
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in Grčija, katerih BDP per capita se givlje okoli in nad 15.000 EUR. Portugalska in
Češka izkazujeta niţje povprečje zadovoljstva z ţivljenjem kot Slovenija, Malta,
Ciper, Španija in Grčija. Danska, Italija, Nemčija, Francija, Velika Britanija,
Nizozemska, Švedska, Finska, Avstrija imajo BDP per capita okoli 25.000 EUR.
Luksemburg celo nad 45.000 EUR in se nahaja nekje na sredini povprečja omenjenih
drţav, katerih drţavljani v povprečju izkazujejo večje zadovoljstvo z ţivljenjem
(Böhnke, 2005:24).
Oblika krivulje povprečij alienacije in BDP per capita je padajoča. Drţave z višjim
BDP (per capita) torej padajo glede na alienacijo.
Graf št. 2: Alienacija in BDP (per capita), (2001, modificiran-debeleje označen), izraţeno v indeksnih
povprečjih (EQLS 2003; Eurostat 2004).

First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, happiness and sense of belonging,
(N=26.000) (Böhnke, 2005:23).

Najbolj alienacijo občutijo v Bolgariji, na Slovaškem, v Latviji, Grčiji, Poljski, Litvi,
na Madţarskem in Romuniji. Najmanj na Danskem, v Avstriji, na Finskem in
Nizozemskem.
Bolgarija, Romunija, Litva, Latvija, Estonija, Poljska in Slovaška spadajo med
drţave, katerih drţavljani občutijo najvišja povprečja alienacije in katerih BDP per
capita je med 5000 in 10.000 EUR. Madţarska in Češka sta drţavi, katerih drţavljani
zasluţijo več kot 10.000 EUR in sta v povprečju niţje po alienaciji. Madţarska je po
alienaciji med Romunijo, Estonijo in Litvo, Češka pa najniţje. Med drţavami,
katerih BDP per capita znaša okoli ali malenkost več kot 15.000 EUR najvišjo
stopnjo alienacije izkazuje Grčija, sledi ji Slovenija, Ciper, Malta in Portugalska.
Estonija katere BDP per capita se je leta 2001 pribliţevala 20.000 EUR je izkazovala
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niţje povprečje alienacije. Drţave kot Italija, Nemčija, Belgija, Francija, Švedska,
Irska, Finska in Avstrija, katerih BDP per capita je leta 2001 znašal okoli 25.000
EUR, so kazale v povprečju podobne ali niţje stopnje alienacije. Najbolj po nizkem
povprečju alienacije odstopa Danska, katere BDP per capita je znašal med 25.000 in
30.000 EUR (Böhnke, 2005:23).
Višji kot je indeks človeškega razvoja, bolj raste alienacija.
Graf št. 3: Alienacija in človeški razvoj (2003).

Alienacija in človeški razvoj (2003, modificiran-debeleje označen), izraţeno v indeksnih povprečjih,
(EQLS 2003; UNDP 2003). EQLS, 2003 (N=26.000) (First European Quality of Life Survey: Life
satisfaction, happiness and sense of belonging, 2005:24, povz. po Böhnke, 2005:24).

Drţave kot Danska, Avstrija, Finska, Irska, Estonija, Nizozemska, Španija, Švedska,
Luksemburg, Francija, Velika Britanija in Belgija spadajo v drţave z najniţjim
indeksom človeškega razvoja (od 0 do 20). Portugalska, Češka, Ciper, Malta,
Slovenija in Grčija so drţave, ki izkazujejo povečane stopnje alienacije (in imajo
indeks človeškega razvoja od 20 do 40). Poljska, Madţarska, Estonija, Slovaška,
Litva in Latvija (imajo indeks človeškega razvoja od 40 do 60) izkazujejo povečana
povprečja alienacije. Bolgarija in Romunija spadata med drţave, ki imajo indeks
človeškega razvoja med 60 do 80. Bolgarija izkazuje najvišje povprečje alienacije
med vsemi evropskimi drţavami. Turčija (indeks človeškega razvoja med 90 in 100)
je tudi med drţavami z najvišjo zaznano alienacijo. Najniţji kvartili nizkih dohodkov
v posameznih drţavah izkazujejo povečanje občutkov alienacije. Višji kot so
dohodki posameznikov ali narodnih gospodarstev, niţje je občutenje alienacije med
posamezniki. Prebivalci novih drţav članic izraţajo povišano občutenje alienacije od
prebivalcev starih članic EU petnajsterice (Böhnke, 2005:38).
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Večina posameznikov, ki občutijo odtujitev se nahaja v niţjih dohodkovnih skupinah
novih evropskih članic v pridruţevanju. Ločuje jih zelo širok prepad od najvišjih
dohodkovnih skupin v novih drţavah članicah. Največja razlika je med najniţjimi
dohodkovnimi skupinami novih drţav članic in evropske petnajsterice (EU-15)
(Böhnke, 2005:39).

3.2 UTRUJENOST ZARADI POGOJEV DELA
Deleţi vprašanih, ki so »nekajkrat tedensko« ali »nekajkrat mesečno« prihajali
domov z dela zelo utrujeni so narasli v vseh drţavah. V Litvi 57,6 % (do leta 2007
so narasli za 3,3 odstotne točke); v Turčiji 51,1 % (do leta 2007 so narasli za 15,7
odstotne točke); na Poljskem 44,5 % (do leta 2007 so narasli za 12,5 odstotne
točke); na Slovaškem 38,6 % (do leta 2007 so narasli 6,6 odstotne točke); v Bolgariji
38,5 % (do leta 2007 so narasli za 26,8 odstotne točke); v Sloveniji 38,2 % (do leta
2007 so narasli za 16 odstotnih točk); na Madţarskem 37,8 % (do leta 2007 so
narasli za 24,4 odstotne točke); na Portugalskem 37,7 % (do leta 2007 so narasli za
8,1 odstotne točke); v Romuniji 37,6 % (do leta 2007 so narasli za 27,5 odstotne
točke); v Estoniji 37,3 % (do leta 2007 so narasli za 24,7 odstotne točke); v Latviji
37,3 % (do leta 2007 so narasli za 15,8 odstotne točke); v Grčiji 35,4 % (do leta 2007
so narasli za 36,5 odstotne točke); na Cipru 34 % (do leta 2007 so narasli za 34,2
odstotne točke); v Španiji 31,3 % (do leta 2007 so narasli za 26,5 odstotne točke); v
Veliki Britaniji 30,3 % (do leta 2007 so narasli za 22 odstotnih točk); v Češki
republiki 29,5 % (do leta 2007 so narasli za 28,4 odstotne točke); v Italiji 27,3 % (do
leta 2007 so narasli za 9,5 odstotne točke); v Nemčiji 26,2 % (do leta 2007 so narasli
za 13 odstotnih točk); v Belgiji 26,2 % (do leta 2007 so narasli za 10,3 odstotne
točke); na Malti 25,3 % (do leta 2007 so narasli 33,2 odstotne točke); na Švedskem
25,2 % (do leta 2007 so narasli za 21 odstotnih točk); na Irskem 22,7 % (do leta 2007
so narasli za 22,8 odstotne točke); v Franciji 22,4 % (do leta 2007 so narasli za 24,4
odstotne točke); v Avstriji 20,4 % (do leta 2007 so narasli za 24,8 odstotne točke); v
Luksemburgu 19,4 % (do leta 2007 so narasli za 23,1 odstotne točke); na
Nizozemskem 19,1 % (do leta 2007 so narasli za 18 odstotnih točk); na Danskem
18,1 % (do leta 2007 so narasli za 22,4 odstotne točke); na Finskem 14,5 % (do leta
2007 so narasli za 29 odstotnih točk). Deleţi vprašanih, ki so v letu 2003 »nekajkrat
tedensko« ali »nekajkrat mesečno« prihajali domov z dela zelo utrujeni so bili niţji
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od povprečja drţav EU petindvajseterice (28,7 %) v naslednjih drţavah: Belgija,
Avstrija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Malta, Luksemburg,
Nizozemska in Švedska. Deleţi vprašanih, ki so v letu 2003 »nekajkrat tedensko« ali
»nekajkrat mesečno« prihajali domov z dela zelo utrujeni so bili višji od povprečja: v
Bolgariji, na Cipru, na Češkem, v Estoniji, v Grčiji, na Madţarskem, v Litvi in
Latviji, na Malti, na Poljskem, na Portugalskem, v Romuniji, v Sloveniji, v Španiji,
na

Slovaškem,

v

Turčiji

in

Veliki

Britaniji

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=185&idDomain=2).
Tabela št. 7: Deleţi vprašanih, ki so »nekajkrat tedensko« ali »nekajkrat mesečno« prihajali(-e)
domov z dela tako zelo utrujeni(-e), da niso zmogla(-e) opravljati gospodinjskih del v letih 2003 in
2007.

Deleţi vprašanih, ki so »nekajkrat tedensko« ali »nekajkrat mesečno« (sumirana povprečja) prihajali
(-e) domov z dela tako zelo utrujeni (-e), da niso zmogla(-e) opravljati gospodinjskih del. Anketa je
bila izvedena v 24. drţavah. V Franciji, Italiji, na Poljskem in Veliki Britaniji so bili vzorci vprašanih
1500

oseb,

v

Nemčiji

in

Turčiji

pa

2000

(EQLS

2003,

2007).

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=185&i
dDomain=2).
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3.3 HITROST DELOVNIH OPERACIJ IN IZBIRA DELOVNIH NALOG
Stanje nemoči se pojavi, ko delavec občuti izgubo kontrole nad delovnim
postopkom. Nepomembnost predstavlja občutek, da delavec občuti pomanjkanje
smiselnosti svojega prispevka k splošni produkciji znotraj delovnega procesa.
(Seeman, 1967:274). Pomanjkanje kontrole nad izpolnjevanjem delovnih aktivnosti
in pomanjkanje smiselnega dela (ali brezpomenskost delovnega procesa) naj bi
veljala za najnatančnejša prediktorja nad vsemi delovnimi področji (Seeman,
1967:274-275).
Na Malti so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali
menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2001 88,6 %; do leta 2005
so upadli za -13,8 odstotne točke. Na Nizozemskem so znašali deleţi zaposlenih, ki
trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo
dela« leta 2000 67 %; do leta 2005 so upadli za -8,3 odstotne točke. Na Danskem so
znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge,
red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 65,9%; do leta 2005 so narasli za 1,7
odstotne točke.
Na Švedskem so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali
menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 58,6 %; do leta 2005
so narasli za 0,8 odstotne točke. V Estoniji so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da
lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta
2001 56,8 %; do leta 2005 so upadli za 3,8 odstotne točke. V Veliki Britaniji so
znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge,
red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 56,4 %; do leta 2005 so upadli za 2,4
odstotne točke. Na Madţarskem so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri
delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2001 55,3
%; do leta 2005 so upadli za 2,2 odstotne točke. Na Finskem so znašali deleţi
zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in
hitrost/stopnjo dela« leta 2000 54,5 %; do leta 2005 so upadli za 0,2 odstotne točke.
V Belgiji so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali
menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 54 %; do leta 2005 so
narasli za 5,6 odstotne točke. Na Češkem so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da
lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta
2001 53,4 %; do leta 2005 so upadli za 15,1 odstotne točke. V Avstriji so deleţi
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zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in
hitrost/stopnjo dela« med leti 2000 (52,3 %) in 2005 (51,6 %) upadli za 0,7 odstotne
točke. Na Portugalskem so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu
»izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 52,2 %;
do leta 2005 so upadli za 3,9 odstotne točke. V Franciji so znašali deleţi zaposlenih,
ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo
dela« leta 2000 51,3 %; do leta 2005 so narasli za 3,4 odstotne točke.
V Italiji so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali
menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 50,6 %; do leta 2005
so upadli za 3,2 odstotne točke. Na Irskem so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da
lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta
2001 50,5 %; do leta 2005 so narasli za 8,1 odstotne točke. V Nemčiji so znašali
deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red
nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 50,4 %; do leta 2005 so upadli za 7,7
odstotne točke. Na Cipru so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu
»izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2001 50,4 %;
do leta 2005 so upadli za 7,7 odstotne točke. V Litvi so znašali deleţi zaposlenih, ki
trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo
dela« leta 2001 49,7 %; do leta 2005 so narasli za 0,9 odstotne točke. V Španiji so
znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge,
red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 48,2 %; do leta 2005 so narasli za 3,2
odstotne točke.
V Luksemburgu so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali
menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2000 47,9 %; do leta 2005
so narasli za 7,8 odstotne točke. V Grčiji so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da
lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta
2000 47,3 %; do leta 2005 so upadli za eno odstotno točko. V Latviji so znašali
deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red
nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2001 47,3 %; do leta 2005 so narasli za 6,5
odstotne točke. V Romuniji so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu
»izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2001 45,5 %;
do leta 2005 so narasli za 3 odstotne točke. Na Slovaškem so znašali deleţi
zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in
hitrost/stopnjo dela« leta 2001 45,1 %; do leta 2005 so upadli za 2,4 odstotne točke.
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V Bolgariji so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali
menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2001 44,9 %; do leta 2005
so upadli za 0,4 odstotne točke. Na Poljskem so znašali deleţi zaposlenih, ki trdijo,
da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in hitrost/stopnjo dela«
leta 2001 44,9 %; do leta 2005 so narasli za 4,4 odstotne točke. V Sloveniji so znašali
deleţi zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu »izbirajo ali menjavajo naloge, red
nalog in hitrost/stopnjo dela« leta 2001 44,7 %; do leta 2005 so narasli za 1,3
odstotne.točke
(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=22&idDomain=2)
Tabela št. 8: Kontrola posameznika nad sestavinami svojega dela.

Odstotki zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in
hitrost/stopnjo dela. (Moţnost kontrole nad sestavinami delovnega procesa). (European Foundations
Working Conditions Survey). European Foundations Working Conditions Survey 1995, 2000, 2001,
2005). Vzorec predstavlja aktivno populacijo, ki jo sestavljajo zaposleni in samozaposleni. Spraševalo
se je okoli 1500 posameznikov po drţavi in 500 v Luksemburgu (EU 15 pred majem 2004). V
drţavah , ki so se na novo pridruţevale v letu 2001 je bilo izvedenih 1000 intervjujev po drţavi (na
Malti in Cipru 500 vprašanih) (http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife ).
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3.4 PONAVLJAJOČE SE MONOTONO DELO
F. W. Taylor, oče znanstvenega managementa, je določil je vrsto korakov za študijo
»časa in gibanja«25 kot so: poiskati število delavcev v različnih delovnih okoljih;
pazljivo izvesti študijo elementarnih gibov, orodij in pripomočkov pri delu; časovno
določiti najbolj učinkovit način izvedbe vsakega koraka; izničiti neučinkovite
korake; kombinirati najbolj učinkovite gibe v »edini najboljši moţen način« za
opravljanje dela. (Ritzer, 2008:30).
Ponavljanje delovnih operacij prinaša s seboj tveganje za zdravje zaradi
ponavljajočih se kretenj in ponavljajočih se delovnih nalog. Če operater testira
kvaliteto nekaj tisočih proizvodov potem gre za stalno ponavljajočo se nalogo, tudi
če ni nikakršnih ponavljajočih se kretenj. Vendar pa tudi nekatere ne-ponavljajoče se
naloge vsebujejo veliko ponavljajočih se kretenj, potrebnih za opravljanje dela.
Ponavljajoče se kretnje in gibi predstavljajo osnovo za ponavljajoče se poškodbe
(Blatter in Bongers, 1999, povz. po Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:16).
Tabela št. 9: Tip delovnih operacij (ponavljajoče, neponavljajoče) glede na tip delitve dela (v %).
TIP OPERACIJ DELA
Veljavni %
Ne-ponavljajoče, ne-monotono

Proizvodni management

48 %

Ne-ponavljajoče, monotono

Kontrola kvalitete delov

22 %

Ponavljajoče, ne-monotono

Prodaja avtomobilov

13 %

Krajše ponavljajoče, monotono

Delo za tekočim trakom

3%

Barvanje avtomobilov

14 %

-

100 %

(< 5 minut, tayloristično)
Daljše ponavljajoče, monotono
(> 5 minut; tayloristično)
Skupaj

Tip delovnih operacij glede na tip delitve dela (v %). Raziskave, ki so bile opravljene med različnimi
tipi delavcev so EF1991, EF1996 in EF2000 (Dhondt, Kraan in van Sloten, Work organisation,
technology and working conditions, European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, 2002:16).

Tip najznačilnejših delovnih operacij, ki so značilnost proizvodnega managementa je
ne-ponavljajoč in ne-monoton v 48 %. Pri kontrolorjih kvalitete delov se pojavljajo
25

F. W. Taylor je bil snovalec metod organiziranja dela in upravljanja organizacije, ki je vpeljal

znanstveno metodologijo v upravljalsko organiziranje oz. koncept »znanstvenega managementa«
(Braverman, 1974:85)
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monotoni, vendar pa ne ponavljajoči se tipi delovnih operacij v 22 %. Pri prodajalcih
avtomobilov se pojavljajo ponavljajoče in ne-monotone delovne operacije v 13 %.
Delo za tekočim trakom opredeljujejo krajše ponavljajoče se sekvence (krajše od 5
minut), ki so monotone. Barvanje avtomobilov vsebuje daljše sekvence (več kot 5
minut) ponavljajočih se delovnih operacij v 14 %.Zakonodajalci, višji usluţbenci in
managerji izvajajo 66 % neponavljajočih in nemonotonih

opravil, ter v 22 %.

neponavljajoče in nemonotone operacije. Profesionalci v 70 % opravljajo
neponavljajoče in nemonotone operacije ter v 17 %. neponavljajoče in monotone.
Tehniki in ostale profesije opravljajo v 62 %. neponavljajoče in ne-monotono delo in
v 18 %. ne-ponavljajoče, monotono delo. Pisarniški usluţbenci v 45 %. opravljajo
neponavljajoče, nemonotono delo; v 23 %. pa neponavljajoče, monotono delo.
Ponavljajoče, ne-monotono delo se v pisarni pojavlja v 13 %. Storitveni delavci;
prodajalci v trgovinah in avtomobilskih prodajalnah v 46 %. opravljajo
neponavljajoče, ne-monotone delavne operacije; v 23 %. pa neponavljajoče.
Ponavljajoče, nemonotono delo se pri storitvenih delavcih pojavlja v 14 %. Obrtniki
v 39 %. opravljajo neponavljajoče in nemonotono delo; v 19. in 18 %.
Neponavljajoče-monotono in ponavljajoče, ne-monotono delo. Strojni operaterji v
obratih v 31 %. opravljajo ne-ponavljajoče in nemonotono delo; v 25 %. pa
opravljajo neponavljajoče in monotono delo. Usluţbenci v oboroţenih silah v 52 %.
opravljajo neponavljajoče in nemonotone delovne operacije. V 27 %. pa v
oboroţenih silah opravljajo ne-ponavljajoče in monotono delo. Daljše ponavljajoče
in monotono delo z operacijami (daljšimi od 5. minut) se viša glede na materialno
naravo dela: zakonodajalci in profesionalci opravljajo ponavljajoče in monotone
operacije le v 5 %. Storitveni in pisarniški delavci ţe v 13. in 14. odstotkih. Obrniki,
strojniki in ostali poklici pa v več kot 20 %. Poklici in tipi dela glede na stopnjo
ponavljanja delovnih operacij v drţavah EU (N=17910) v % izkazujejo
nekontradiktorne rezultate (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:16-17).
Zakonodajalci, višji usluţbenci in managerji (N=763) opravljajo ne-ponavljajoče, nemonotono delo v 66. %. Ne-ponavljajoče, monotono delo opravljajo v 21. %.
Ponavljajoče, ne-monotono delo v 6. %. Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5
minut) v 2. %. Ter daljše ponavljajoče, monotono delo (> 5 minut) v 5. % (Dhondt,
Kraan in van Sloten, 2002:17).
Profesionalci (N=2068) opravljajo neponavljajoče, nemonotono delo v 70 %.
Neponavljajoče, monotono delo 17. %. Ponavljajoče, nemonotono delo v 8. %.
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Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5 minut) v 1. %. Daljše ponavljajoče,
monotono delo (> 5 minut) v 5. %. (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:17).
Tehniki in profesionalci (N=2630) opravljajo neponavljajoče, nemonotono delo 62.
% svojega časa. Neponavljajoče, monotono delo v 18. %. Ponavljajoče, nemonotono
delo v 11. %. Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5 minut) v 2. %. Daljše
ponavljajoče, monotono delo (> 5 minut) v 7. % (Dhondt, Kraan in van Sloten,
2002:17).
Pisarniško osebje (N=2989) opravlja ne-ponavljajoče, ne-monotono delo v 45. %.
Ne-ponavljajoče, monotono delo v 23. %. Ponavljajoče, ne-monotono delo 13. %.
Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5 minut) 4. %. Daljše ponavljajoče,
monotono delo (> 5 minut) v 14. % (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:17).
Storitveni delavci in prodajalci v trgovinah in avtomobilskih prodajalnah (N=3089)
opravljajo ne-ponavljajoče, ne-monotono delo v 46. %. Neponavljajoče, monotono
delo v 23. %. Ponavljajoče, nemonotono delo v 14. %. Krajše ponavljajoče,
monotono delo (< 5 minut) v 4. %. Daljše ponavljajoče, monotono delo (> 5 minut) v
13. %. (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:17)
Kvalificirani kmetijski in ribiški delavci (N=195) opravljajo ne-ponavljajoče, nemonotono delo v 40 %. Neponavljajoče, monotono delo v 23. %. Ponavljajoče,
nemonotono delo v 16 %. Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5 minut) v 5. %.
Daljše ponavljajoče, monotono delo (> 5 minut) 15. %. (Dhondt, Kraan in van
Sloten, 2002:17).
Obrtniki

(N=2653)

opravljajo

neponavljajoče,

ne-monotono

delo

39.

%.

Neponavljajoče, monotono delo v 19. %. Ponavljajoče, ne-monotono delo v 18. %.
Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5 minut) 4. %. Daljše ponavljajoče,
monotono delo (> 5 minut) v 20. % (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:17).
Strojni operaterji (N=1515) v obratih opravljajo ne-ponavljajoče, ne-monotono delo
31. %. Neponavljajoče, monotono delo v 25. %. Ponavljajoče, nemonotono delo v
13. %. Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5 minut) opravljajo v 8. %. Daljše
ponavljajoče, monotono delo (> 5 minut) v 23. % (Dhondt, Kraan in van Sloten,
2002:17).
Osnovni poklici (N=1892) opravljajo neponavljajoče, nemonotono delo v 31. %. Neponavljajoče, monotono delo v 30 %. Ponavljajoče, nemonotono delo v 12. %.
Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5 minut) v 5. %. Daljše ponavljajoče,
monotono delo (> 5 minut) v 22. % (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:17).
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Oboroţene sile (N=116) opravljajo ne-ponavljajoče, nemonotono delo v 52. %. Neponavljajoče, monotono delo v 27. %. Ponavljajoče, nemonotono delo v 10. %.
Krajše ponavljajoče, monotono delo (< 5 minut) v 4. %. Daljše ponavljajoče,
monotono delo (> 5 minut) v 7. % (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:17).
Med druţbenimi faktorji, ki vplivajo na hitrost opravljanja dela se delijo na socialne,
notranje socialne, zunanje socialne ter notranje-zunanje. Zunanja motivacija
predstavlja kar 54 % zunanjih faktorjev vpliva; notranja motivacija pa 17 %.
Uporaba delovnih strojev izkazuje zmeraj visoko statistično značilno povezanost s
kratkimi in dolgimi ponavljajočimi monotonimi delovnimi operacijami. Manj
tayloristične organizacije samo po sebi ne prinaša delovne atmosfere brez prisile, saj
se pojavijo zmeraj nove oblike prisile. Pritiski na delovnem mestu delujejo
kumulativno, saj delavci na delovnem mestu v situacijah z velikimi napetostmi
doţivljajo notranje in zunanje druţbene prisile (Dhondt, Kraan in van Sloten,
2002:21).
Rezultati so kazali na to, da je v primeru uporabe računalnikov in prisotnosti stresa
prišlo do sprememb učinkov, medtem ko so v vseh ostalih primerih učinki ostali
nespremenjeni. Učinki so bili zelo majhni za vse različne situacije. Najmočnejšo
povezanost je bilo mogoče opaziti med uporabo strojne tehnologije in zdravstvenimi
učinki. Uporaba računalnikov s strojno tehnologijo pri delu je kazala na pozitiven
rezultat učenja novosti. Računalniki naj bi delovali bolj pozitivno na rezultate
delovnih opravil, strojna tehnologija pa pomeni dejavnik tveganja pri delu (Dhondt,
Kraan in van Sloten, 2002:28).
Deleţ zaposlenih, ki so leta 2000 uporabljali računalniške tehnologije je bil 34 %; 36
% delavcev ni uporabljalo računalnikov; strojne tehnologije je uporabljalo 21 %
delavcev. Strojne tehnologije v povezavi z računalniki pa je uporabljalo 9 %
zaposlenih (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:12).
Delovna mesta, na katerih se zaposleni ne čutijo pomembni tudi ne nudijo pogojev za
kontrolo. Zaradi tega postajajo delavci nezadovoljni in odtujeni (Steers, 1981, povz.
po Kanungo, 1983:131).
Obstaja močna povezanost med delovno intenzivnostjo in teţavami z zdravjem pri
delu. Omenjeno kategorijo določajo predvsem tri stopnje: »zelo velika hitrost«,
»tesni roki« in »dovolj časa za opravljanje opravil«.
Četrta raziskava delovnih pogojev v EU - »Fourth European Working Conditions
Survey, 2005« (http://www.eurofound.europa.eu/ewco/health/physical/pace.htm) je
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pokazala da 60 % delavcev opravlja delovna opravila pri zelo visoki hitrosti. Leta
2000 je ista raziskava beleţila 56 %, deset let pred tem pa 47 %. 62 % delavcev se
mora ravnati po »tesnih rokih« najmanj četrtino delovnega časa. Leta 2000 je ista
raziskava beleţila 60 %, deset let pred tem pa 50 %. Pri tem je pomembno, da so
visoki delovni intenzivnosti izpostavljeni visoko kvalificirani modroovratniški
poklici.

3.5 POMEN IN AVTONOMIJA PRI DELU
Tabela št. 10: Pomen dela v letu 2002.

Odstotki posameznikov v letu 2002, povprečje med »delo je zelo nepomembno« in »delo je zelo
pomembno«. European Social Survey 2002 je bila opravljena med populacijo starejšo od 15 let, pri
čemer so posamezne drţave zbrale najmanj vzorec 1500 gospodinjskih naslovov; v primeru drţav z
manj kot 2. milijonoma prebivalcev pa 800. Merjenje je potekalo v letih 2002 in 2003
(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=30&id
Domain=2)

Odstotki posameznikov v letu 2002, povprečje med »delo je zelo nepomembno« in
»delo je zelo pomembno« so naslednji: Velika Britanija 5,8; Danska, Irska in
Nizozemska 6,8; Nemčija 7,3; Češka republika in Švedska 7,4; Belgija, Finska in
Madţarska 7,5; Avstrija 7,6; Portugalska 7,7; Španija 7,8; Poljska 8,1; Italija 8,2;
Luksemburg in Slovenija 8,3; in Grčija 8,8. Med Avstrijci med 18 in 65 letom
starosti se je v med leti 2003 in 2007 več kot podvojilo število tistih, ki menijo, da je
njihovo delo »dolgočasno in enolično«. Med leti 2003 in 2007 se je najbolj povečalo
število tistih, ki trdijo, da je njihovo delo »dolgočasno in enolično« na Cipru (za 8,3
odstotne točke), v Latviji (za 5,5 odstotne točke), v Litvi (za 3,3 odstotne točke) in v

59

Italiji (za 2,4 odstotne točke) itd. Najbolj se je zmanjšalo število tistih, ki menijo, da
je njihovo delo »dolgočasno in enolično« v drţavah kot so Malta (za 11,9 odstotne
točke), Turčija (za 5,9 odstotne točke), Velika Britanija (za 4,6 odstotne točke),
Slovaška in Francija (za 2,9 odstotne točke), Estonija (za 2,8 odstotne točke) ter
Grčija

in

Romunija

(za

2,5

odstotne

točke)

itd.

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=30&idDomain=2).

3.6 RAZMERE NA DELOVNEM MESTU
Tabela št. 11: Dolgočasnost in enoličnost pri delu v letih 2003 in 2007.

Delo je »dolgočasno in enolično« (na pet stopenjski lestvici). (EQLS 2003, 2007). Anketa je bila
izvedena v 24. drţavah (po 1000 anket na drţavo). V Franciji, Italiji, Poljski in Veliki Britaniji so bili
vzorci

vprašanih

1500

oseb,

v

Nemčiji

in

Turčiji

pa

2000.

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=23&id
Domain=2

Drţave, ki izkazujejo višja povprečja »dolgočasnega in enoličnega dela« od drţav
EU petindvajseterice so naslednje: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija,
Madţarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Slovaška,
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Španija, Turčija in Velika Britanija. Drţave, ki izkazujejo niţja povprečja
»dolgočasnega in enoličnega dela« od drţav EU petindvajseterice so naslednje
drţave: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Luksemburg,
Nizozemska,

Romunija,

Slovenija

in

tudi

Švedska.

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=23&idDomain=2)
Tabela št. 12: Odstotki ljudi, ki so »zelo ali kar zadovoljni s svojim delom« podrţavah EU.

Odstotki ljudi, ki so »zelo ali kar zadovoljni s svojim delom« (sumirana povprečja) v %: European
Foundations Working Conditions Survey 1995, 2000, 2001, 2005. Vzorec predstavlja aktivno
populacijo, ki jo sestavljajo zaposleni in samozaposleni. Spraševalo se je okoli 1500 posameznikov po
drţavi in 500 v Luksemburgu (EU 15 pred majem 2004). V drţavah , ki so se na novo pridruţevale v
letu 2001 je bilo izvedenih 1000 intervjujev po drţavi (na Malti in Cipru 500 vprašanih).
http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=29&id
Domain=2

Leta 2000 je bilo v Avstriji »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 90,1 %, leta
2005 pa za 0,5 odstotne točke manj. Leta 2000 je bilo v Nemčiji »zelo ali kar
zadovoljnih s svojim delom« 87,6 %, leta 2005 pa za 1,6 odstotne točke več. Leta
2000 je bilo na Nizozemskem »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 87,6 %, leta
2005 pa za 1,6 odstotne točke več.
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Leta 2000 je bilo v Luksemburgu »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 88,3 %,
leta 2005 pa za 1,8 odstotne točke manj. Leta 2000 je bilo v Franciji »zelo ali kar
zadovoljnih s svojim delom« 81,2 %, leta 2005 pa za 0,9 odstotne točke več. Leta
2000 je bilo v Belgiji »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 88,6 %, leta 2005 pa
za 0,9 odstotne točke več. Leta 2000 je bilo na Danskem »zelo ali kar zadovoljnih s
svojim delom« 95,2 %, leta 2005 pa za 1,8 odstotne točke manj. Leta 2000 je bilo na
Finskem »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 92,7 %, leta 2005 pa za 8,2
odstotne točke manj. Leta 2000 je bilo na Švedskem »zelo ali kar zadovoljnih s
svojim delom« 85,2 %, leta 2005 pa 85,3 % (za 0,1 odstotne točke več). Leta 2000 je
bilo v Veliki Britaniji »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 90,2 %, leta 2005 pa
za 2,5 odstotne točke več. Leta 2001 je bilo na Irskem »zelo ali kar zadovoljnih s
svojim delom« 92 %, leta 2005 pa za 5,5 odstotne točke manj. Leta 2000 je bilo v
Španiji »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 77 %, leta 2005 pa za 1,6 odstotne
točke več. Leta 2001 je bilo na Malti »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 81,5
%, leta 2005 pa za 0,4 odstotne točke manj. Leta 2000 je bilo na Portugalskem »zelo
ali kar zadovoljnih s svojim delom« 80,3 %, leta 2005 pa za 4,6 odstotne točke več.
Leta 2000 je bilo v Italiji »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 78,1 %, leta
2005 pa za 1,9 odstotne točke manj. Leta 2000 je bilo v Grčiji »zelo ali kar
zadovoljnih s svojim delom« 64,9 %, leta 2005 pa za 5 odstotnih točk manj. Leta
2001 je bilo na Cipru »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 77,5 %, leta 2005 pa
za 5,8 odstotne točke več. Leta 2001 je bilo v Romuniji »zelo ali kar zadovoljnih s
svojim delom« 68 %, leta 2005 pa za 9,2 odstotne točke manj. Leta 2001 je bilo v
Latviji »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 70,6 %, leta 2005 pa za 0,4
odstotne točke manj. Leta 2001 je bilo v Litvi »zelo ali kar zadovoljnih s svojim
delom« 67,7 %, leta 2005 pa za 0,3 odstotne točke manj. Leta 2001 je bilo v Estoniji
»zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 71,3 %, leta 2005 pa za 3,7 odstotne točke
več. Leta 2001 je bilo na Poljskem »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 74,5 %,
leta 2005 za 4 odstotne točke več. Leta 2001 je bilo na Češkem »zelo ali kar
zadovoljnih s svojim delom« 78,8 %, leta 2005 za 1,2 odstotne točke več. Leta 2001
je bilo na Slovaškem »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 70,8 %, leta 2005 pa
za 5,1 odstotne točke več. Leta 2001 je bilo v Sloveniji »zelo ali kar zadovoljnih s
svojim delom« 65,3 %, leta 2005 za 6,3 odstotne točke več. Leta 2001 je bilo na
Madţarskem »zelo ali kar zadovoljnih s svojim delom« 80,1 %, leta 2005 pa za 4,2
odstotne točke manj. Leta 2001 je bilo v Bolgariji »zelo ali kar zadovoljnih s svojim
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delom«

65

%,

leta

2005

pa

za

1,6

odstotne

točke

več.

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r

adioindic=29&idDomain=2)
Prebivalci drţav EU petindvajseterice (po maju 2004) so leta 2005 kazali večje
zadovoljstvo z delom kar v

83,7 %. Drţave kot Danska, Avstrija, Belgija,

Nizozemska, Nemčija, Finska, Irska, Luksemburg, Portugalska, Švedska in Velika
Britanija so presegale povprečje EU petindvajseterice (sestave iz leta 2004). Drţave
kot Turčija, Romunija, Bolgarija, Grčija, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija,
Slovaška, Češka, Ciper, Francija, Italija, Španija in Malta imajo niţje povprečje
zadovoljstva z delom od drţav EU petindvajseterice.
Tabela št. 13: Deleţi posameznikov, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo
»prezahtevno in stresno«.

Deleţi posameznikov, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in
stresno« (sumirana povprečja). (EQLS 2003, 2007). Eurobarometer 44.3 (1996), Eurobarometer 56.1
(2001), Candidate Countries Eurobarometer 2002.1 (2002), European Quality of Life Survey 2003,
European Quality of Life Survey 2007. Anketa je bila izvedena v 24. drţavah (po 1000 anket na
drţavo). V Franciji, Italiji, Poljski in Veliki Britaniji so bili vzorci vprašanih 1500 oseb, v Nemčiji in
Turčiji.2000.
(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=21&id
Domain=2).
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Tabela št. 14: Deleţi posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih
in nezdravih delovnih pogojih po petstopenjski lestvici.

Deleţi posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih
delovnih pogojih po petstopenjski lestvici (sumirana povprečja) (EQLS 2003, N=26.000), (EQLS,
2007, N=35.000); Eurobarometer 56.1 (2001), Candidate Countries Eurobarometer 2002.1 (2002),
European Quality of Life Survey 2003, European Quality of Life Survey 2007. Raziskava v 24.
drţavah (1000 vprašanih po posamezni drţavi). V Franciji, Italiji, Poljski in Veliki Britaniji je bili
vprašanih

1500

oseb.

V

Nemčiji

in

Turčiji

pa

2000

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=25&id
Domain=2)

Deleţ posameznikov v Avstriji, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo
delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2001 znašal 33,4 %, leta 2003 43,6 % in leta
2007 46,9 %.
Deleţ posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v
nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je med letoma 2001 in 2003 povečal iz
13,9 % na 17,9 %; leta 2007 pa na 14,3 %. Deleţ posameznikov v Nemčiji, ki se
»močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta
2001 znašal 31,2 %, leta 2003 51,1 % in leta 2007 43,5 %. Deleţ posameznikov v
Nemčiji, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v »nevarnih in
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nezdravih delovnih pogojih« se je med letoma 2001 in 2003 povečal iz 11,3 % na
12,9 %; leta 2007 pa je narasel na 18,3 %. Deleţ posameznikov na Nizozemskem, ki
se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je
leta 2001 znašal 21 %, leta 2003 22,2 % in leta 2007 23,4 %. Deleţ posameznikov v
Luksemburgu, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo
»prezahtevno in stresno«, je leta 2001 znašal 38,7 %, leta 2003 38,4 % in leta 2007
39,1 %.

Deleţ posameznikov v Luksemburgu, ki se »popolnoma strinjajo« ali

»strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je med letoma
2001 in 2003 povečal iz 13,1 % na 17,5 %; leta 2007 pa je narasel na 19,7 %. Deleţ
posameznikov v Franciji, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo
»prezahtevno in stresno«, je leta 2001 znašal 34,6 %, leta 2003 39,4 % in leta 2007
40,4 %. V Franciji se je deleţ posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali
»strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih med letoma 2001 in
2003 povečal iz 11,3 % na 13,1 %; leta 2007 pa je narasel na 20,5 %.
Deleţ posameznikov v Belgiji, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo
delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2001 znašal 25,7 %, leta 2003 37,3 % in leta
2007 32,5 %.
Deleţ posameznikov v Belgiji, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo
v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je med letoma 2001 in 2003 povečal iz
11 % na 16 %; leta 2007 pa na 17 %. Deleţ posameznikov na Danskem, ki se
»močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta
2001 znašal 29 %, leta 2003 26,9 % in leta 2007 27,7 %. Na Danskem se je deleţ
posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in
nezdravih delovnih pogojih med letoma 2001 in 2003 povečal iz 9,2 % na 13,8 %;
leta 2007 pa je padel na 11,4 %. Na Finskem je deleţ posameznikov, ki se »močno
strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2001
znašal 32,6 %, leta 2003 19 % in leta 2007 24,4 %. Na Finskem se je deleţ
posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in
nezdravih delovnih pogojih med letoma 2001 in 2003 zmanjšal iz 17 % na 16,9 %;
leta 2007 pa je narasel na 22,3 %. Deleţ posameznikov na Švedskem, ki se »močno
strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2001
znašal 40,5 %, leta 2003 47,6 % in leta 2007 43,1 %. Deleţ posameznikov na
Švedskem, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in
nezdravih delovnih pogojih se je med letoma 2001 in 2003 povečal iz 10,8 % na 23
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%; leta 2007 je ostal na 23 %. V Veliki Britaniji je deleţ posameznikov, ki se
»močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, leta
2001 znašal 27,5 %, leta 2003 41,1% in leta 2007 32,5%. Deleţ posameznikov, ki se
»popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih
pogojih se je med letoma 2001 in 2003 povečal iz 12,5 % na 15,5 %; leta 2007 je
narasel kar na 23,5 %. Deleţ posameznikov na Irskem, ki se »močno strinjajo« ali
»strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2001 znašal 20,9 %,
leta 2003 32,6 % in leta 2007 36,1 %. Deleţ posameznikov, ki se »popolnoma
strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je
med letoma 2001 in 2003 povečal iz 7,6 % na 15,6 %; leta 2007 pa je narasel na 18,9
%. Deleţ posameznikov v Španiji, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je
njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2001 znašal 28,4 %, leta 2003 43,3 %
in leta 2007 45,6 %. V Španiji se je deleţ posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo«
ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je med letoma
2001 in 2003 povečal iz 6,9 % na 17,1 %; leta 2007 pa je rahlo narasel na 17,8 %.
Deleţ posameznikov na Malti, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo
delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2003 znašal 52,6 % in leta 2007 58,9 %. Deleţ
posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in
nezdravih delovnih pogojih se je med letoma 2002 in 2003 padel iz 18,3 % na 10,7
%; leta 2007 pa je narasel na 17,5 %. Deleţ posameznikov na Portugalskem, ki se
»močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta
2001 znašal 25,2 %, leta 2003 59,4% in leta 2007 59,4 %. Na Portugalskem se je
deleţ posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih
in nezdravih delovnih pogojih med letoma 2001 in 2003 povečal iz 12,2 % na 18 %;
leta 2007 pa je rahlo narasel na 18,6 %. Deleţ posameznikov v Italiji, ki se »močno
strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2001
znašal 36,8 %, leta 2003 67,6 % in leta 2007 48,8 %. Deleţ posameznikov, ki se
»popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih
pogojih se je med letoma 2001 in 2003 zmanjšal iz 11,9 % na 7,6 %; leta 2007 pa je
narasel na 13,7 %. Deleţ posameznikov v Grčiji, ki se »močno strinjajo« ali
»strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2001 znašal 47,8 %,
leta 2003 62,7 % in leta 2007 62,8 %. V Grčiji se je deleţ posameznikov, ki se
»popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih
pogojih med letoma 2001 in 2003 zmanjšal iz 39,8 % na 30,6 %; leta 2007 pa je
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narasel na 35,4 %. Deleţ posameznikov na Cipru, ki se »močno strinjajo« ali
»strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2003 znašal 53,9 % in
leta 2007 71,7 %. Deleţ posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«,
da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je med letoma 2002 in 2003
zmanjšal iz 25,7 % na 20,2 %; leta 2007 pa je narasel na 33,9 %. Deleţ
posameznikov v Romuniji, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo
»prezahtevno in stresno«, je leta 2003 znašal 47,3% in leta 2007 44,1 %. Deleţ
posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in
nezdravih delovnih pogojih se je med letoma 2002 in 2003 narasel iz 29,3 % na 39,3
%; leta 2007 pa je padel na 17,4 %. V Latviji je deleţ posameznikov, ki se »močno
strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, leta 2003 49,2
% in leta 2007 45,4 %.

V Latviji se je deleţ posameznikov, ki se »popolnoma

strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je
med letoma 2002 in 2003 zrasel iz 25,6 % na 29,4 %; leta 2007 pa je zrasel na 32,9
%. Deleţ posameznikov v Litvi, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo
delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2003 znašal 58,8 % in leta 2007 68,8 %. Deleţ
posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in
nezdravih delovnih pogojih se je med letoma 2002 in 2003 zrasel iz 24,4 % na 35,8
%; leta 2007 pa je padel na 34,3 %. Deleţ posameznikov v Estoniji, ki se »močno
strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, leta 2003 33,7
% in leta 2007 52,1 %. V Estoniji se je deleţ posameznikov, ki se »popolnoma
strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih med
letoma 2002 in 2003 povečal iz 24,8 % na 25,9 %; leta 2007 pa je padel na 23,1 %.
Deleţ posameznikov na Poljskem, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je
njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2003 znašal 53,5 % in leta 2007 44 %.
Deleţ posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v
nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je med letoma 2002 in 2003 narasel iz
27,8 % na 35,8 %; leta 2007 pa je padel na 32,3 %. Deleţ posameznikov na Češkem,
ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«,
je leta 2003 znašal 40 % in leta 2007 34,1 %. Na Češkem se je deleţ posameznikov,
ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih
delovnih pogojih se je med letoma 2002 in 2003 povečal iz 15,5 % na 21,1 %; leta
2007 pa je padel na 18,5 %. Deleţ posameznikov na Slovaškem, ki se »močno
strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2003
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znašal 55,1 % in leta 2007 49,8 %.

Deleţ posameznikov, ki se »popolnoma

strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih se je
med letoma 2002 in 2003 povečal iz 23,1 % na 28,5 %; leta 2007 pa je padel na 23,4
%. Deleţ posameznikov v Sloveniji, ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je
njihovo delo »prezahtevno in stresno«, je leta 2003 znašal 49,3 % in leta 2007 50,7
%. Deleţ posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v
nevarnih in nezdravih delovnih pogojih je med letoma 2002 in 2003 narasel iz 20,3
% na 33,4 %; leta 2007 pa je padel na 31,7 %. Deleţ posameznikov na Madţarskem,
ki se »močno strinjajo« ali »strinjajo«, da je njihovo delo »prezahtevno in stresno«,
je leta znašal 2003 36,8 %, leta 2007 pa 40,3 %.

Deleţ posameznikov, ki se

»popolnoma strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih
pogojih se je med letoma 2002 in 2003 zmanjšal iz 23,8 % na 22,1 %; leta 2007 pa je
ponovno narasel na 24,6 %. V Bolgariji se je deleţ posameznikov, ki se »popolnoma
strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih med
letoma 2002 in 2003 povečal iz 35,5 % na 41,8 %; leta 2007 pa je padel na 19 %.
Znotraj drţav EU petindvajseterice se je deleţ posameznikov, ki se »popolnoma
strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih med
letoma

2003

in

2007

povečal

iz

16,5

%

na

20,1

%

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=21&idDomain=2).

4.SKLEP
Alienacija predstavlja neko splošnejše stanje človeštva, ki je posledica kapitalističnih
druţbenih odnosov in temu ustreznih pogojev produkcije. V splošnem gre za
specifično stanje ter pomanjkanje nekaterih osebnih virov nadzora v katerem se
znajde posameznik, ki je zaposlen; to stanje se kasneje prenese na njegovo druţinsko
in druţbeno ţivljenje. Gre za neko kompleksnejše, pa vendar natančno opredeljeno
stanje. Ker gre za Marxov zgodnejši koncept, ki je sicer predstavljal neko rdečo nit
skozi več njegovih del, se je le ta odraţal v večih kontekstih. Koncept je konflikten in
neločljivo povezan s temelnjimi produkcijskimi odnosi in razmerji v zgodovinski
perspektivi. Znanstvena metodologija kasnejših raziskovalcev je poudarjala
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predvsem operacionalizacijo posameznih sestavin alienacije kot temeljnih nosilcev
njenega koncepta. Vsekakor gre pri tem za konkretizacijo univerzalnih sestavin
alienacije v človeških odnosih in njeno pozitivistično uporabnost za znanstveno
raziskovanje. Poleg splošne alienacije nekateri avtorji povdarjajo tudi njeno specifino
obliko – alienacijo pri delu.
Alienacija pri delu se po Marcuseju kaţe v odnosu delavca do proizvoda njegovega
dela ter v odnosu do njegove »lastne« dejavnosti. Delavec mora opravljati delo za
kapitalista, kateremu v skladu s svojo mezdno pogodbo prepušča produkt svojega
dela. Več kot producira delavec v delovnem procesu, močnejši in bolj neoseben
postaja vpliv kapitala nanj (Marcuse, 2004:259).
Wood (2004:3-4) izpostavlja, da je Marx alienacijo pojmoval v večih splošnejših
razseţnostih. Koncept alienacije se je razvijal evolutivno skozi posamezna obdobja
Marxovega ţivljenja. Alienacija v Marxovi misli sledi večim poglavitnim tematikam,
kot so: Odtujenost in eksternalizacijo od človeškega bistva, nenormalno stanje,
ekonomsko ločevanje od proizvodov dela, politično ločevanje posameznika od
civilne druţbe ter religiozno odtujenost (Wood, 2004:3-4).
Wood (2004:4) je širino definicije alienacije pri Marxu videl v raznih oblikah
alienacije: od odtujenega dela pa vse do odtujenosti v vsakdanjem ţivljenju od
realnih ţivljenjskih pogojev. Gre torej za zelo splošen druţbeni fenomen in neko
temeljno razmerje, ki zajema tako posameznikovo notranje bistvo kot tudi politično
ekonomske ravni druţbenega ţuivljenja.
Delo ima poseben pomen za pojavo alienacije, saj se le ta prenaša iz dela v splošno
in druţinsko sfero. Alienacijo je mogoče meriti v sodobnem smislu kot odsotnost
pozitivnih sestavin v posameznikovem ţivljenju (Marx, 1947:17).
Alieniran odnos posameznika do njegovega dela, proizvodov dela in samega sebe
pomeni tudi alieniran odnos do drugega človeka, njegovega dela in produktov
njegovega dela (Marx, 1988:78).
Vpliv odtujevanja delavstva je opazen v odnosu delavca do »proizvoda« svojega dela
ter do obkroţajočega materialnega sveta, ki ga pojmuje kot tujega. Znotraj delovnega
procesa delavec svojega dela ne pojmuje več kot svoje lastne dejavnosti (Marx,
1994:62).
Seemanova shema temeljnih sestavin alienacije vsebuje stanje nemoči, ko delavec
občuti izgubo kontrole nad delovnim postopkom. Nepomembnost je občutek, ki se
pojavi ko delavec občuti pomanjkanje smiselnosti svojega prispevka k produkciji.
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Pomanjkanje kontrole nad izpolnjevanjem delovnih aktivnosti se kaţe kot »nemoč«
in pomanjkanje smisla pri delu ali (»brezpomenskost«) (Seeman, 1967:274-275).
Po Seemanu druţbeni strukturni pogoji kot so racionalizirano delo vpliva na
posameznika s svojimi, kar vodi posledično v določen tip druţbenega vedenja. Zato
se pojavijo občutek nemoči, izoliranost in alienacija (Seeman, 1967:274)
Alienacija pomeni v študijah EQLS dimenzijo, ki opredeljuje subjektivno dobro
počutje (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:16). Gre za povprečja posameznikov,
ki se »popolnoma strinjajo« ali »nekoliko strinjajo« o petih izjavah v zvezi z
alienacijo: »Sem optimističen glede prihodnosti«; »Da se dandanes prebiješ skozi, se
moraš posluţevati stvari, ki niso pravilne«; »Počutim se izvrţenega iz druţbe«;
»Sreča je za uspeh pomembnejša kot trdo delo«; »Ţivljenje je postalo dandanes tako
zapleteno, da ne najdem več izhoda« (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:16).
Povprečja alienacije po vrsti občutijo v drţavah kot so Bolgarija (2,84), Slovaška
(2,75), Turčija (2,57), Litva (2,44), Grčija (2,34), Poljska (2,32), Latvija (2,17),
Madţarska (2,07), Slovenija (2,02), Romunija (1,96), Estonija (1,95), Ciper (1,94),
Malta (1,81), Češka republika (1,8), Italija (1,78), Portugalska (1,71), Belgija (1,71),
Velika Britanija (1,62), Francija (1,59), Nemčija (1,54), Luksemburg (1,48), Švedska
(1,45), Španija (1,4), Nizozemska (1,39), Irska (1,32), Finska (1,29), Avstrija (1,19),
Danska (0,83) (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:16).
Alienacija je najbolj občutena v drţavah kot so Bolgarija, Slovaška, Turčija, Litva,
Grčija, Poljska, Latvija, Madţarska ter Slovenija. Najmanj se alienacija kaţe v
drţavah kot so Danska, Avstrija, Finska, Irska, Nizozemska, Švedska. Drţave v
katerih ljudje občutijo višje povprečje alienacije kot je povprečje v drţavah EU (v
letu 2003) petindvajseterice so: Bolgarija, Slovaška, Turčija, Litva, Grčija, Poljska,
Latvija, Madţarska, Slovenija, Romunija, Estonija, Ciper, Malta, Češka, Italija,
Portugalska in Belgija. Drţave v katerih ljudje občutijo niţje povprečje alienacije kot
je povprečje v drţavah EU petindvajseterice so: Velika Britanija, Francija, Nemčija,
Luksemburg, Švedska, Španija, Nizozemska, Irska, Finska, Avstrija in Danska
(EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:16).
»Pesimizem« je pojav odsotnosti optimističnega pogleda na prihodnost. »Prisila k
posluţevanju nepravih sredstev« kaţe na neko posluţevanje nezakonitih sredstev za
doseganje

ciljev.

»Izključenost«

predstavlja

nek

občutek

druţbene

marginaliziranosti. »Sreča, ki je odločilna za uspeh v ţivljenju« je dimenzija, ki kaţe
na neko temeljno negotovost v ţivljenju. »Prezapletenost ţivljenja« predstavlja neko
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fatalistično sprijaznjenost z usodo in brezperspektivnost (EQLS, 2003, povz. po
Böhnke, 2005:18).
Najvišji odstotki občutenja pesimizma so prisotni na Slovaškem, v Franciji, v
Bolgariji, v Nemčiji in na Portugalskem. Nekoliko niţji so na Madţarskem, v Latviji,
v Belgiji, na Češkem in v Turčiji. Najniţji odstotki občutenja pesimizma so občuteni
na Danskem, Finskem in Švedskem. Najvišji odstotki občutenja izključenosti so
prisotni v Bolgariji, na Slovaškem, v Sloveniji, v Latviji in v Turčiji. Najniţji
odstotki občutenja izključenosti so prisotni na Danskem, v Luksemburgu, na
Nizozemskem, v Italiji in v Španiji. Najvišji odstotki mnenj, da je sreča odločilna za
uspeh v ţivljenju so opazni v Litvi, na Slovaškem, na Poljskem, na Malti in v
Bolgariji. Najniţji odstotki mnenj, da sreča odloča o uspehu v ţivljenju so opazni na
Danskem, v Veliki Britaniji, v Franciji in na Švedskem. Najvišji odstotki občutenja,
da je ţivljenje prezapleteno, se pojavljajo v drţavah kot Turčija, Bolgarija, Italija,
Litva in Slovaška. Najniţji odstotki občutenja, da je ţivljenje prezapleteno, se
pojavljajo v Avstriji, na Danskem, na Irskem, v Španiji in v Nemčiji. Najvišji
odstotki mnenj, da se skozi posluţevanje nezakonitih sredstev doseţe uspeh se
pojavljajo v Grčiji, Litvi, na Slovaškem in v Bolgariji. Najniţji odstotki mnenj, da se
skozi posluţevanje nezakonitih sredstev doseţe uspeh se pojavljajo na Portugalskem,
v Franciji, na Danskem in v Italiji (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:18).
Dimenzije občutka blaginje kot sta sreča in zadovoljstvo z ţivljenjem so močno
povezane. Pearsonov korelacijski koeficient po drţavah kaţe, da za Švedsko
(Pearsonov korelacijski koeficient 0,737) velja močna povezanost v pozitivni smeri
(višja kot je stopnja občutenja sreče, višje je občutenje zadovoljstva z ţivljenjem); v
Luksemburgu pa manjša (Pearsonov korelacijski koeficient 0,512). Korelacija med
zadovoljstvom in alienacijo pa je -0,501 za Ciper, -0,271 pa za Italijo (višja kot je
stopnja zadovoljstva, niţje je občutenje alienacije). Korelacija med srečo in
alienacijo niha med -0,445 za Ciper in -0167 za Luksemburg. Medtem, ko so
korelacije med srečo in zadovoljstvom močnejše, so korelacije med obema
spremenljivkama in alienacijo šibkejše (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:19-20).
Sreča in alienacija sta bliţje povezana z meddrţavnimi razlikami v BDP-ju, izobrazbi
in pričakovani ţivljenjski dobi. Stopnja subjektivne blaginje v EU zasleduje
ekonomski in človeški razvoj. Niţja kot je rast BDP per capita in HDI (indeks
človeške rasti), niţji je tudi raven subjektivne blaginje. Ko se rast nacionalnega
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gospodarstva ustali na določeni stopnji, postane subjektivno občutenje blaginje
šibkeje povezano z ekonomskim razvojem (EQLS, 2003, povz. po Böhnke, 2005:21)
Nizke povprečne vrednosti kaţejo na to, da kazalci alienacije niso prevladujoči
faktor znotraj evropske populacije. Drţi tudi, da znotraj drţav, kjer bolj prevladujejo
občutki sreče in zadovoljstva, občutki alienacije niso zelo intenzivni. To velja za
Dansko, Avstrijo, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Španijo, Švedsko, Luksemburg in
Nemčijo, saj te drţave presegajo povprečje evropske petnajsterice. Za Bolgarijo,
Slovaško, Turčijo in Litvo pa so razširjeni in značilni občutki marginalizacije,
resignacije in pesimizma. Porazdelitev alienacije se ujema s srečo in zadovoljstvom
le v Grčiji, kjer je občutenje alienacije najbolj razširjeno. Občutki nezadovoljstva,
nesreče in alienacije so značilni predvsem za nove evropske drţave članice (Böhnke,
2005:17).
Gre za individualno-psihološke vidike posameznikovega ţivljenja, ki izvirajo iz
gotovosti njegovega druţbenega poloţaja in nepredvidljivih druţbenih dejavnikov in
za splošen pojav anomije, kakor jo pojmuje Seeman. Po Seemanu (1967:274) se
anomični pogled na ţivljenje lahko oblikuje v vsakem druţbenem okolju, ki
posameznika ne veţe nase z ţivljenjskim smislom. Druţbeno okolje se posamezniku
zaradi nesmisla zdi manj podporno in zaupanja vredno in zato anomično (Seeman,
1967:274).
Poleg anomije gre tudi za serijo fenomenov, ki jih je opisoval Sennett (2008:63) v
smislu »duha nekoristnosti« ali strahu, da bodo stroji nadomestili kompleksne
delovne prakse ljudi, katerim bodo ostale slabo plačane delovne naloge.
Pomemben vidik alienacije se kaţe v posledicah zaradi objektivnih dejavnikov na
delovnem mestu, ki določajo delavčevo dejavnost. Gre za tiste sestavine pri
delovnem procesu, ki vplivajo na delavca: »preprostost, da bi lahko izvabili najboljše
sposobnosti«; »ali se lahko opravlja svoje delo in istočasno osredotoča na druge
stvari«; »ali delo sili v prehitro izvedbo operacij«; »ali delo nudi priloţnost
preizkušanja lastnih idej«; »ali delovni vsakdanjik nudi priloţnost za sprejemanje
neodvisnih odločitev«; »ali je delo rutinsko« (Seeman, 1967:275).
Struktura podjetja je na neki točki prenehala biti trden napovedljiv objekt. Um mora
biti pripravljen postati fleksibilen in trenutno osredotočen (Sennett, 2008:36-38).
Odstotki ljudi, ki menijo, da lahko »izbirajo ali menjavajo naloge, red nalog in
hitrost/stopnjo dela« so se spreminjali različno glede na drţave. Drţave kot Belgija,
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Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Litva, Latvija, Poljska, Romunija,
Slovenija in Turčija beleţijo povečanje odstotkov zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri
delu

izbirajo

ali

menjavajo

naloge,

red

nalog

in

hitrost/stopnjo

dela

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=22&idDomain=2)26
Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Estonija, Nemčija, Grčija, Madţarska,
Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska in Velika Britanija
beleţijo niţje odstotkov zaposlenih, ki trdijo, da lahko pri delu izbirajo ali menjavajo
naloge,

red

nalog

in

hitrost

ter

stopnjo

delovnega

tempa

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=22&idDomain=2)27
Drţave, ki izkazujejo višja povprečja »dolgočasnega in enoličnega dela« od drţav
EU petindvajseterice so: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madţarska, Irska,
Italija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Turčija in
Velika Britanija.
Drţave, ki izkazujejo niţja povprečja »dolgočasnega in enoličnega dela« od drţav
EU petindvajseterice so: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija,
Luksemburg,

Nizozemska,

Romunija,

Slovenija

in

Švedska

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=23&idDomain=2)28
26

Spraševalo se je okoli 1500 posameznikov po drţavi in 500 v Luksemburgu (EU 15 pred majem

2004). V drţavah, ki so se na novo pridruţevale v letu 2001 je bilo izvedenih 1000 intervjujev po
drţavi (na Malti in Cipru 500 vprašanih). (European Foundations Working Conditions Survey 1995,
2000, 2001, 2005).
http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=22&id
Domain=2
27

(European Foundations Working Conditions Survey).

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=22&id
Domain=2
28

(EQLS 2003, 2007). Anketa je bila izvedena v 24. drţavah (po 1000 anket na drţavo). V Franciji,

Italiji, Poljski in Veliki Britaniji so bili vzorci vprašanih 1500 oseb, v Nemčiji in Turčiji pa 2000
http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=23&id
Domain=2
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Izvori alienacije na sodobnem delovnem mestu se kaţejo v dejavnikih, ki
razdeljujejo delo v vse oţje specializacije. Obstajajo strukture na delovnem procesu,
ki omejujejo stopnjo kontrole delavcev pri delu (Erikson, 1985:3)
Po Alexandru »pomanjkanje avtonomije« povzroča alienacijo, ki vsebuje zmanjšanje
pomena in smisla za posameznike, kar povzroča nezadovoljstvo (Seeman, 1967:275).
Blauner je menil, da skozi delovni vsakdanjik delavci sprejemajo neodvisne
odločitve, ko izpolnjujete delovne naloge. Drugače gre za rutinsko delo (Seeman,
1967:275).
Če je delo preveč preprosto, da bi lahko izrazili svoje najboljše lastnosti se pojavi
alienacija. Tudi sposobnost zadrţevanja uma na stvari, ki niso povezane z delom
večino časa kaţe na alienacijo. Drugače gre za pomanjkanje kontrole nad
izpolnjevanjem delovnih aktivnosti (Seeman, 1967:275).
Delovni pogoji lahko posameznika prisilijo, da dela prehitro (Seeman, 1967:275).
Povečevanje zahtevane hitrosti pri delu, iztrošenost in stres prispevajo k
razosebljenju in alienaciji v delovnem procesu (Sharif, 2000:110).
Strukturalno-organizacijske vidike delovnega okolja opredeljuje raziskava tipov
delovnih operacij

glede na tip delitve dela (neponavljajoče-nemonotono,

neponavljajoče-monotono, ponavljajoče-nemonotono, krajše in daljše ponavljajočemonotono) po tipih usluţbencev in zaposlenih. Raziskave, ki so bile opravljene so
EF1991, EF1996 in EF2000 (Dhondt, Kraan in van Sloten, 2002:16).
Seeman meni, da ljudje, katerih delo omogoča malo priloţnosti za odločanje pri delu
v organizaciji, ne bodo zmoţni upravljati in nadzorovati svojega ţivljenjskega sveta.
Delavci se pri tem počutijo »brez moči« in občutijo izgubo kontrole nad delovnim
postopkom. Nepomembnost pa je občutek, da delavec občuti pomanjkanje
smiselnosti svojega prispevka k splošni produkciji (Seeman, 1967:274).
Po mnenju Marxa in Engelsa je delavec pri delu izgubil samostojnost. Od njega
kapitalist zahteva »le najenostavnejši, najbolj enolični, najlaţe priučljiv prijem«, pri
čemer druge stvari niso več pomembne (Marx in Engels, 2009:103).
Marx je pojmoval intenzifikacijo dela in daljšanje delovnega procesa kot povezana
procesa.
Ekonomiziranje produkcijskih pogojev prisiljuje delavca, da z istim delom in
močnejšo intenzivnostjo delovne sile »zgosti« večjo količino dela v enakem času
(Marx, 1961:462-465).
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Kapitalist uporablja stroje predvsem kot sredstva »izţemanja« večje količine dela v
istem času. To doseţe tudi s povečevanjem hitrosti njihovega delovanja (Marx,
1961:467).
Delo samo predstavlja delavcu »objekt«, kateremu se mora posvetiti le z največjim
trudom in »nepravilnimi prekinitvami« (Marx, 1988:71).
Delovno okolje je lahko tudi izvor ţivljenjsko nevarnih dejavnikov, ki ogroţajo tako
delovni proces kot tudi ţivljenja in zdravje zaposlenih.
Suttle (1977, povz. po Kanungo, 1983:120) pojmuje kvaliteto delovnega ţivljenja v
smislu nazadovanja pogojev dela, neproduktivnosti in alienacije (Kanungo,
1983:120).
Znotraj drţav EU petindvajseterice se je deleţ posameznikov, ki se »popolnoma
strinjajo« ali »strinjajo«, da delajo v nevarnih in nezdravih delovnih pogojih med
letoma 2003 in 2007 povprečno povečal iz 16,5 % na 20,1 %. Deleţi vprašanih, ki
so »nekajkrat tedensko« ali »nekajkrat mesečno« prihajali (-e) domov z dela tako
zelo utrujeni(-e), da niso zmogli(-e) opravljati gospodinjskih del. (EQLS 2003, 2007)
so v vseh drţavah narasli (od leta 2003 do 2007): v Grčiji so narasli za 36,5 odstotne
točke; na Cipru za 34,2 odstotne točke; na Malti za 33,2 odstotne točke; na Finskem
za 29 odstotnih točk; na Češkem za 28,4 odstotne točke; v Romuniji za 27,5 odstotne
točke; v Bolgariji za 26,8 odstotne točke; v Španiji za 26,5 odstotne točke; v Avstriji
za 24,8 odstotne točke; v Estoniji za 24,7 odstotne točke; na Madţarskem za 24,4
odstotne točke; v Franciji za 24,4 odstotne točke; v Luksemburgu za 23,1 odstotne
točke; na Irskem za 22,8 odstotne točke; na Danskem za 22,4 odstotne točke; v
Veliki Britaniji za 22 odstotnih točk; na Švedskem za 21 odstotnih točk;na
Nizozemskem za 18 odstotnih točk; v Sloveniji za 16 odstotnih točk; v Latviji za
15,8 odstotne točke; v Turčiji za 15,7 odstotne točke; v Nemčiji za 13 odstotnih
točk;na Poljskem za 12,5 odstotne točke; v Belgiji za 10,3 odstotne točke; v Italiji
za 9,5 odstotne točke; na Portugalskem za 8,1 odstotne točke; na Slovaškem za 6,6
odstotne

točke

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=185&idDomain=2).29

29

(EQLS 2003, 2007).
http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=185&i
dDomain=2
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Seemanovo pojmovanje socialne »izolacije« ustreza preprečevanju preţivljanja časa
z druţino (Seeman, 1967:274).
Marx (1988:69) govori o »samoodtujevanju« - odtujitvi od lastnega telesa in svoje
druţine, ko se okolje delavcu zdi kot tuje in sovraţno. V delovnem procesu delavec
svoje delovne dejavnosti ne pojmuje več kot svoje lastne dejavnosti. Zdi se mu, da
mu je celotno ţivljenje naperjeno nasproti njegovim interesom (Marx, 1988:69).
Pri delu je pomembneje vse drugo kot zadovoljevanje resničnih človekovih potreb.
Delavec ne zadovoljuje le potreb, ampak postane njegovo delo sredstvo za
zadovoljevanje zunanjih potreb (Marx, 1988:74). Od tod izhaja glavna kategorija
Marxove teorije odtujitve.
Poleg tega pa merijo evropske statistike tudi »pomen dela«, ki ustreza »pomanjkanju
smiselnega dela ali brezpomenskosti delovnega procesa«. Odstotki posameznikov v
letu 2002, povprečje med »delo je zelo nepomembno« in »delo je zelo pomembno«.
European Social Survey 2002 je bila opravljena med populacijo starejšo od 15 let, pri
čemer so posamezne drţave zbrale najmanj vzorec 1500 gospodinjskih naslovov; v
primeru drţav z manj kot 2. milijonoma prebivalcev pa 800. Merjenje je potekalo v
letih 2002 in 2003. Odstotki posameznikov v letu 2002, povprečje med »delo je zelo
nepomembno« in »delo je zelo pomembno« v letu 2002 najniţji v: Veliki Britaniji,
na Danskem, Irskem in na Nizozemskem ter v Nemčiji. Najvišji pa so odstotki
»pomembnosti dela« na Poljskem, v Italiji, v Luksemburgu in Sloveniji in v Grčiji.
(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=30&idDomain=2).30

Pomanjkanje kontrole nad izpolnjevanjem delovnih aktivnosti in pomanjkanje
smiselnega dela (ali nesmiselnost) naj bi veljali za najnatančnejša prediktorja nad
vsemi delovnimi področji. (Seeman, 1967:274-275).
Po Alexandru (povz. po Seeman, 1967:275) »pomanjkanje avtonomije« povzroča
alienacijo, saj vsebuje zmanjšanje pomena in smisla dela za posameznike.
Posameznik vlaga svoje ţivljenje v objekt; toda odslej mu njegovo ţivljenje ne
pripada več, pač pa pripada objektu. Večja kot je njegova aktivnost, večje postaja
delavčevo pomanjkanje objektov (Marx, 1988:71-72).
30

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=30&i
dDomain=2
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Skupina delavcev, ki pojmuje kontrolo in avtonomijo kot jedrno značilnost svoje
samopodobe, se pogosteje vključuje v dela, ki ponujajo priloţnosti udejanjanja
kontrole in avtonomije. Delavci pri delih, ki nudijo zelo malo svobode in nadzora,
postajajo odtujeni (Kanungo, 1983:127).
Pripisovanje pomembnosti ali nepomembnosti svojega prispevka v delovnem
procesu

predstavlja

samostojni

kazalec

prisotnosti

alienacije.

Občutek

nepomembnosti je po Seemanu stališče, da delavec občuti pomanjkanje smiselnosti
svojega prispevka k splošni produkciji pri delu in velja za natančen prediktor
alienacije. (Seeman, 1967:274). Delo predstavlja neko delavcu zunanje delovanje, ki
ne pripada njegovemu esencialnemu bistvu zato se ta v svojem delu zanika. (Marx,
1988:74). Delavec se zato počuti kot, da se nahaja zunaj svojega dela in se v svojem
delu počuti zunaj sebe (Marx, 1988:74).
Odstotki posameznikov v letu 2002, povprečje med »delo je zelo nepomembno« in
»delo je zelo pomembno« so naslednji: Velika Britanija 5,8 %; Danska, Irska in
Nizozemska 6,8 %; Nemčija 7,3 %; Češka republika in Švedska 7,4 %; Belgija,
Finska in Madţarska 7,5 %; Avstrija 7,6 %; Portugalska 7,7 %; Španija 7,8 %;
Poljska 8,1 %; Italija 8,2 %; Luksemburg in Slovenija 8,3 %; in Grčija 8,8 %.
(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=30&idDomain=2).31
EurLife statistike merijo tudi splošnejši kazalnik »zadovoljstva s svojim delom«.32
Vzorec predstavlja aktivno populacijo, ki jo sestavljajo zaposleni in samozaposleni.
Spraševalo se je okoli 1500 posameznikov po drţavi in 500 v Luksemburgu (EU 15
pred majem 2004). V drţavah , ki so se na novo pridruţevale v letu 2001 je bilo
izvedenih 1000 intervjujev po drţavi (na Malti in Cipru 500 vprašanih). Odstotki
ljudi, ki so »zelo ali kar zadovoljni s svojim delom«, so se povišali v Belgiji,
Bolgariji, Cipru, Češki republiki, Estoniji, Franciji, Nemčiji, Nizozemski, Poljski,
Portugalski, Slovaški, Sloveniji, Španiji, Švedski in Veliki Britaniji. V Avstriji, na
Danskem, na Finskem, v Grčiji, na Madţarskem, na Irskem, v Italiji, Litvi, Latviji, v

31

(European Social Survey 2002).
http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=30&id
Domain=2
32
(European Foundations Working Conditions Survey 1995, 2000, 2001, 2005).
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Luksemburgu, na Malti ter v Romuniji pa so beleţili zniţanje odstotkov ljudi, ki so
bili

»zelo

ali

kar

zadovoljni

s

svojim

delom«.

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=29&idDomain=2).33
»Zadovoljstvo z delom« je po Blaunerju (v Seeman, 1967:276) kazalec, pri katerem
ljudje kaţejo splošno tendenco odgovarjanja, »da so zadovoljni«, ne glede na široke
variacije delovnih pogojev in stopnjo rutiniziranosti dela. V nekaterih primerih je
stopnja delovne alienacije zaradi tega zelo nizka. Wilensky (povz. po Seeman,
1967:274-275) opaţa, da korelacija delovne vloge s cenjeno samopodobo kaţe na
nizko alienacijo.
Po Seemanu (1967:273) je odtujeno delo intrinzično nezadovoljujoče in prinaša
nemoralno zanikanje človeškega potenciala ter resne druţbene učinke. Nenehna
vključenost v takšen delovni proces prinaša s seboj tudi politične, socialne in rasne
posledice itd. (Seeman, 1967:273).
Delavec se v svojem delu ne potrjuje ampak se zanika, zaradi česar se počuti
nesrečnega. Pri tem ne razvija svojih fizičnih in mentalnih energij ampak uničuje
svoje telo in um (Marx, 1988:74). Delavec zato zanika svojo človeško bistvo s tem
ko proizvaja zmeraj večje število dobrin in pri tem se začenja počutiti nesrečnega
(Marx, 1988:71).

Posledice nezdravih in nevarnih pogojev pri delu lahko privedejo do stresa in
zdravstvenih teţav pri posameznikih, ki močno zaznamujejo kvaliteto njihovega
delovnega in zasebnega ţivljenja. Deleţi posameznikov, ki se »popolnoma strinjajo«
ali »strinjajo«, da delajo v »nevarnih in nezdravih delovnih pogojih« po petstopenjski
lestvici. Drţave kot Belgija, Ciper, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madţarska
Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija in
Velika Britanija beleţijo povečanje odstotkov tistih, ki menijo, da delajo v
»nezdravih ali nevarnih delovnih pogojih«. V EU-25 se je odstotek povišal. Drţave
kot Avstrija, Bolgarija, Češka republika, Estonija, Danska, Litva, Romunija,
Slovaška in Slovenija beleţijo zmanjšanje odstotkov tistih, ki menijo, da delajo v
nezdravih

ali

nevarnih

33

delovnih

pogojih.

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=29&i
dDomain=2
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(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=25&idDomain=2).34
Ena izmed glavnih posledic alienacije in eksploatacije pri delu se nanaša na stres in
druge spremljajoče psihične in fizične zdravstvene in socialne teţave. Stres zaradi
delovnih pogojev predstavlja enega izmed najpomembnejših vzrokov za zdravstvene
teţave (Blix, Curise, Michell in Blix, 1993, povz. po Sharif, 2000:107).
Stres pri delu kot specifična oblika stresa je v osnovi pozitivni dejavnik, dokler se
zaradi prevelike izpostavljenosti prelevi v svoje nasprotje. To prinaša resnejše
zdravstvene probleme (Beehr in Newman, 1978; Jean, 1993, povz. po Sharif,
2000:108).
Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Madţarska, Irska,
Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Španija beleţijo v
zadnjih letih povečano strinjanje s trditvijo, da je delo »prezahtevno in stresno«. V
EU-25 se je strinjanje s tem, da je delo stresno sicer v istem času zmanjšalo za 5,4
odstotne točke. Velika Britanija, Turčija, Švedska, Slovaška, Romunija, Poljska,
Italija, Latvija, Nemčija, Češka in Bolgarija beleţijo upad stresnosti dela. Utrujenost
pri delu se je najbolj povečala v Grčiji, na Cipru in na Malti, kakor tudi v Romuniji
in Bolgariji, ki sta posebnost. Velika Britanija, Turčija, Švedska, Slovaška,
Romunija, Poljska, Italija, Latvija, Nemčija, Češka in Bolgarija beleţijo upad
stresnosti

in

teţavnosti

pri

sestavinah

dela.

(http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&r
adioindic=21&idDomain=2).35

Stresno pogojene motnje izvirajo iz okoljskih dejavnikov kot so hrup, prenatrpanost,
nepravilna

osvetljava

ali

neprezračevanje.

Drugi

vidik

dejavnikov

stresa

predstavljajo psihološki stresorji kot strogi roki, pomanjkanje komunikacije,
negotovost zaposlitve in agresivnost. (Pellitier, 1985, povz. po Sharif, 2000:108).

34

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=25&i
dDomain=2
35
http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=21&i
dDomain=2
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Delovne zahteve, ki izvirajo iz delitve delovnih vlog, so povezane s povečanim
stresom zaposlenih v primeru nepopolnih ali napačnih informacij o delovnih
zahtevah (Beehr, 1985; Kahn, 1987, v Sharif, 2000:108).
Stres na delovnem mestu nastane tudi v primeru, ko zaposleni niso vključeni
odločanje in razreševanje problemov (Beehr, 1985; Jick, 1985; Quick and Quick,
1984, povz. po Sharif, 2000:109).
Delavci zaradi prevelikih obremenitev občutijo višje stopnje stresa kot jih lahko
prenesejo. Povečevanje zahtevane hitrosti pri delu s pomočjo računalniških
tehnologij je pomembno prispevalo k alieniranosti delovnih okolij. (Sharif,
2000:110). Razlago intenzifikacije hitrosti dela, ki povečuje alieniranost pri delu
lahko razloţimo skozi Marxovo razlago skrajševanja delovnega dneva. Intenzivnejša
ura krajšega delovnega dneva vsebuje več dela, kot manj intenzivna ura daljšega
delovnega dneva (Marx, 1961:464-465).
»Komputerizacija« lahko proizvodnje je skušala zniţati tudi heterogenost delovnih
praks. S tem je postal delavec vse bolj odstranjen od objektov svojega dela (Negri in
Hardt, 2000:291-292).
»Orodja so seveda zmeraj do določene mere abstrahirala delovno silo od objektov
dela. V prejšnjih obdobjih so bila orodja v glavnem povezana z relativno
nefleksibilnimi

načini

opravljanja

določenih

nalog

ali

določenih

skupin

nalog...Računalnik se ponuja, za razliko, kot univerzalno orodje ali kot centralno
orodje, skozi katerega lahko prehajajo vse dejavnosti. Skozi kompjuterizacijo
produkcije se delo pribliţuje poziciji abstraktnega dela« (Negri in Hardt, 2000:292).
Računalniki le zaostrijo spor delavca in kapitalista skozi pohitrenje delovnih operacij
in novih oblik nadzora pri delu. Če delavec predstavlja »pritiklino stroja«, ki je
podrejen poteku in tempu delovnega procesa, kot sta pisala Marx in Engels
(2009:103), potem se z novejšimi (računalniškimi) tehnologijami spreminja v
odvečnega delavca, tehnološki višek.
Računalnik igra vlogo stroja, ki vsebuje vse sestavine Marxove definicije
obrtnikovega delovnega orodja. Če je uvedba tehnologije končala prevlado
specializianih strojev nad nekvalificirano in polkvalificirano delovno silo, potem
računalnik ponovno vzpostavlja nadzor nad človekom v proizvodnem procesu (Piore
in Sabel, 1984: povz. po Tomaney, 1994:162).
Rezultati so kazali na to, da je v primeru uporabe računalnikov in prisotnosti stresa
prišlo do sprememb učinkov, medtem ko so v vseh ostalih primerih učinki ostali
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nespremenjeni. Učinki so bili zelo majhni za vse različne situacije. Najmočnejšo
povezanost je kazalo razmerje med uporabo strojne tehnologije in zdravstvenimi
učinki. Računalniki naj bi delovali bolj pozitivno na rezultate delovnih opravil,
strojna tehnologija pa pomeni dejavnik tveganja pri delu (Dhondt, Kraan in van
Sloten, 2002:28).
Deleţ zaposlenih, ki so leta uporabljali računalniške tehnologije je bil leta 2000 34
%; razne strojne tehnologije je uporabljalo 21 % delavcev. Strojne tehnologije v
kombinaciji z računalniškimi pa je uporabljalo le 9 % zaposlenih (Dhondt, Kraan in
van Sloten, 2002:12).
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