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UVOD 

Neka mera nepoštenosti je v socialnih, poslovnih in osebnih interakcijah sprejemljiva. Sprejemljiva 

nepoštenost zajema: (i) socialno nepoštenost – socialne norme in vljudnost, (ii) javno nepoštenost –

poslovne skrivnosti in nacionalna varnost); (iii) samo-zavajanje – ustvarjanje lažne resničnosti; (iv) 

medosebno nepoštenost – zavajanja, ki so dovoljena v določenem odnosu; (v) ustvarjalno nepoštenost 

– dela umetnosti, zabave in fikcije. Sprejemljiva nepoštenost v teh situacijah variira še glede na 

kulturne vrednote in norme (Barnes, 1994; v: Hall, 2006).  

Zlomi velikih podjetij nam postavljajo vprašanja o tem, kako regulirati korporativno nepoštenost (npr. 

Ribstein, 2004; v: Hall, 2006). V slabih podjetjih (s kršitvami in neustreznim vodenjem) se v večini 

primerov ugotavlja kronično nepoštenost (ang. dishonesty; Fox, 2004; v: Hall, 2006). Pri tem vzorci 

nepoštenosti vključujejo:  

 nepoštenost managementa do predsedstva, 

 napaka managementa pri prikazu točnih informacij za deležnike, regulatorje in javnost, 

 predsedstvo in management ustvarjata lažni vtis o uspešnosti organizacije, ter 

 neuspeh članov predsedstva pri izpostavljanju vprašanj in pomislekov. 

Vzrok te nepoštenosti se lahko išče v racionalni analizi položaja, pri čemer se primerja negativne in 

pozitivne izide. »Preprosti model racionalnega zločina« (po Ariely, 2013) predpostavlja, da se glede na 

stroške in koristi posameznik odloči za nepoštenost. K. Hall (2006) na drugi strani izpostavlja kognitivne 

pristranskosti (egocentrične ali motivacijske pristranskosti) kot temeljni del človekovega vedenja. V 

tem smislu pristranskosti ni mogoče ločiti od procesa racionalnega odločanja (Plous, 1993; v: Hall, 

2006).  

Ariely (2013) pristranskosti združuje v teorijo prilagoditvenega faktorja, po kateri je naše ravnanje 

rezultat delovanja dveh nasprotujočih si sil. Vsak se želi videti kot poštenega in častnega, hkrati se radi 

okoristimo z goljufijo (standardna motivacija ega in standardna finančna motivacija). Z racionalizacijo 

svojih dejanj ohranjamo samospoštovanje, ko si obenem pridobivamo korist z goljufanjem. Ves čas 

tako iščemo ločnico, ko lahko imamo korist od nepoštenosti in hkrati zadržimo vtis lastne poštenosti. 

Primer je naš zadnji obisk restavracije s prijateljem, ki nas prosi na opis projekta, na katerem delamo. 

Ko razmišljamo o tem, ali je večerja poslovni strošek (morda upamo, da bo prijatelj na večerji postal 

naš poslovni partner?) – se preigravamo s svojimi prilagodljivimi etičnimi mejami.  

V kontekstu organizacijske nepoštenosti je za obravnavo posebej zanimiva samopodoba in samo-

zavajanje managerjev ter predsedstva korporacije. Že splošno je za organizacijo produktivno, da 

zaposluje posameznike, ki so samozavestni in imajo dobro samopodobo. Ta se namreč povezuje s 
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tveganjem, inovacijami in »mogoče je« pristopom (Langvoort, 2004; v: Hall, 2006). Vodi pa lahko tudi 

v narcisizem in nepošteno vedenje. Upravitelji korporacij (CEO), ki so splošno sposobni imajo navadno 

tudi dobro razvite veščine samo-zavajanja. Te se pogosto povezujejo z močno samopodobo, ki raste 

skupaj z uspehom (Langewoort, 2004; v: Hall, 2006). Samo-zavajanje, ki je lahko adaptivno in olajša 

uspeh v določenih primerih, pa v drugih deluje disfunkcionalno. Baumeister (1993; v: Hall, 2006) 

ugotavlja, da samo-zavajanje lahko vodi do slabih presoj in napak. Preveč samozavestni ljudje si hitreje 

naložijo preveč ali postavljajo zase previsoke cilje, posebej na področjih, kjer je njihovo 

samospoštovanje izzvano. Tako vedenje pogosto vodi v neuspeh.   

1. KONCEPTI IN MODELI, KI OPISUJEJO, KAJ SE V ORGANIZACIJI SME IN KAJ NE 

K. Hall (2006) k obravnavi korporativne nepoštenosti pristopi tako, da najprej prizna razširjenost 

nepoštenosti. Nepoštenost je pri tem definirana kot vedenje, ki zajema zavajanje, utajo, ustvarjanje 

lažnega vtisa in/ali maskiranje samega sebe. Rezultate nepoštenega vedenja v tem seminarskem delu 

povezujem z rezultati neetičnega, nelegalnega in deviantnega vedenja, saj je namen vseh okoriščanje 

posameznikov, v kontekstu organizacije pa je to višanje profita na račun goljufanja svojih deležnikov. 

Združujem procese in dejavnike, ki povezujejo nepoštena vedenja v organizacijah. V ta namen 

obravnavam strukture in delovanje organizacije ter delovanje vodstva in tudi posameznike, ki v 

organizacijah delujejo.  

Raziskovalci k ugotavljanju neetičnih vedenj pristopajo iz različnih vidikov. Prav tako se v raziskave 

uspešnosti organizacij vključuje različna produktivna in kontraproduktivna vedenja. Nepoštena dejanja 

so lahko neetična, navadno tudi destruktivna za samo organizacijo, celo kazniva. Za celostno obravnavo 

pojava nepoštenosti v organizacijah v nadaljevanju predstavim in opišem različne koncepte, ki 

obravnavajo zavajanja, utajo, ustvarjanje lažnega vtisa in/ali maskiranje samega sebe. 

1.1. Neprimerno organizacijsko vedenje, NOV  

Vardi in Weitz (2004) uvajata nov pojem, ki zajema neetično, nepošteno vedenje in goljufanje na 

delovnem mestu. Izhajata iz opredelitev organizacijskega vedenja, ki je dobro in zaželeno. Temu 

nasprotno je neetično vedenje, ki ga tako poimenujeta neprimerno organizacijsko vedenje (ang. 

Organizational Mis-Behavior - OMB). To je definirano kot dejanja na delovnem mestu, ki so namenska 

in predstavljajo kršenje pravil. Ko avtorja ugotavljata razširjenost neprimernega vedenja v organizaciji, 

med ta prištevata tako kraje zaposlenih, kot problematično pitje na delovnem mestu, goljufije, 

vandalizem, tožbe, neetične odločitve managerjev, laganje, izdajanje zaupnih informacij, spolno 

nadlegovanje itd. Posamezna področja in tematike so bila pokrita v znanstveni literaturi že prej 

(predvsem v povezavi z motivacijo, uspešnostjo na delovnem mestu in reakcijami zaposlenega; po 

Vardi in Weitz, 2004), avtorja pa želita deviantno vedenje in odstopanja nasloviti kot pomemben del 
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organizacijskega vedenja v celoti. Izhajata namreč iz teze, da je neprimerno vedenje na delovnem 

mestu razširjen in univerzalen fenomen - med posamezniki, službami, hieraričnimi lestvicami, poklici, 

organizacijami in geografskimi mejami. K definiciji neprimernega vedenja dodajata še, da ima to 

negativne posledice tako za posameznike kot organizacijo. Neprimerno organizacijsko vedenje 

opredeljujeta že prej  Vardi in Wiener (1996; v: Vardi in Weitz, 2004) kot namensko kršenje skupnih 

organizacijskih norm in prepričanj in/ali temeljnih družbenih vrednot ter standardov nekega vedenja, 

kar povzameta tudi Vardi in Weitz (2004). Pri tem je smiselno opozoriti, da kršenje organizacijskih 

(formalnih in neformalnih) norm ne pomeni nujno tudi kršenja etičnih pravil. S tem postaja neprimerno 

organizacijsko vedenje širša kategorija, ki pa hkrati ponuja tudi skupne točke in izhodišča pri 

raziskovanju vzrokov in posledic, ki jih ima slabo vedenje zaposlenega na delovnem mestu.  

Neprimerno organizacijsko vedenje Vardi in Weitz (2004) razdeljujeta v tri kategorije: (1) tisto vedenje, 

ki koristi samemu posamezniku in škoduje, delu, lastnini organizacije ali drugim članom; (2) vedenja, 

katerih namen je koristiti organizaciji kot celoti; (3) vedenja, kateri temeljni namen je škoda in 

dekonstruktivnost.  

1.2. Deviantnost na delovnem mestu 

Deviantnost na delovnem mestu sta Robinson in Bennett (1995; v: : Litzky, Eddleston in Kidder, 2006) 

opredelila kot širši pojem od neprimernega organizacijskega vedenja. Deviantnost ostaja kot 

neprimerno organizacijsko vedenje namensko vedenje, ki krši norme organizacije, hkrati pa lahko 

ogrozi organizacijo, zaposlene ali oboje (Robinson in Bennett, 1995; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 

2006). Deviantnosti razdeljujeta na 4 kategorije, ki jih razdeljujeta dve dimenziji resnosti prekrška in 

tarče odklonskega vedenja. Iz vidika resnosti prekrška sta kategoriji produkcijske in politične 

odklonskosti označeni kot lažja prekrška nasproti kategorijama lastninska odklonskosti in osebne 

agresivnosti. Iz vidika tarče odklonskega vedenja sta produkcijska in lastninska odklonskost usmerjeni 

proti organizaciji. Politična odklonskost in osebna agresivnost pa sta kategoriji, ki sta usmerjeni proti 

specifičnemu posamezniku.  

Produkcijska deviantnost pomeni kršenje standardov kvalitete ali kvantitete pri nudenju storitve ali 

izdelka. Politična odklonskost se pojavi, ko zaposleni favoritizirajo deležnika (stranko, sodelavca ali 

dobavitelja), kar pomeni, da so drugi vpleteni v situacijo prikrajšani. Lastnintska deviantnost se nanaša 

na zaseg ali uničenje lastnine organizacije, ki ga organizacija ni potrdila ali dovolila. Osebna agresivnost 

zajema sovražna ali agresivna dejanja (ki imajo lahko hude posledice za specifične posameznike ali 

ugled organizacije - sem spadajo spolna nadlegovanja, verbalno in fizični nasilje).  
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1.3. Organizacijska nelegalnost 

Organizacijska nelegalnost (ang. corporate illegality) je ilegalno dejanje, katerega primarni namen je 

korist podjetju s potencialnim večanjem prihodkov in manjšanjem stroškov (po McKendall in Wagner, 

1997; v: Mishina, Dykes, Block in Pollock, 2010). Ta definicija izloča iz obravnave nelegalne aktivnosti, 

katerih temeljni namen je korist posameznika v prekršku. Se pa organizacijska nelegalnost tako približa 

konceptu goljufanja za organizacije, ki ga v nadaljevanju posebej obravnavam. Primer organizacijske 

nelegalnosti je kršenje okoljskih predpisov, ko organizacija neprimerno ravna z nevarnimi odpadki (in 

tako zmanjša svoje stroške, s tem poveča dobiček in doda vrednost svojim delnicam). Ko je vodja 

finančne službe vpleten v poneverbe, pa tega ne uvrščamo v organizacijsko nelegalnost, ker je prekršek 

koristil njemu samemu na račun organizacije in njenih deležnikov (po Mishina idr. 2010).  

2. GOLJUFANJE ZA DOBRO ORGANIZACIJE 

Raziskave v preteklosti so se osredotočale predvsem na neetično vedenje z negativnimi motivi, ki je 

škoduje organizaciji, npr. deviatnosti na delovnem mestu, antisocialno vedenje (Herchen, Cox in Davis, 

2010). Alternativna perspektiva se odpira z vprašanjem, ali se neetično lahko ravna tudi pri delu za 

dobro organizacije (in ne posameznika), torej z neetičnim proorganizacijskim vedenjem (Umpress, 

Bingham in Mitchell, 2010; v: Herchen, Cox in Davis, 2010). Hkrati še vedno vemo več o posameznikih 

z dobrimi nameni, ki pa vendar storijo neko neetično dejanje (Gino, Schweizer, Mead in Ariely, 2011; 

v: Herchen, Cox in Davis, 2010).  

V neetično proorganizacijsko vedenje so bolj verjetno vključeni tisti, katerih koncept selfa je bolj blizu 

organizacijski identifikaciji, in tisti ki imajo pozitivna recipročna prepričanja (Umpress, Bingham in 

Mitchell, 2010; v: Herchen, Cox in Davis, 2010). Osredotočimo se lahko tudi na organizacijske in 

okolijske faktorje, ki se povezujejo z neetičnim delovanjem v organizaciji. Herchen, Cox in Davis (2010) 

menijo, da lahko posamezniki, motivirani za pomoč organizaciji, neetično ravnajo, svoje vedenja pa 

upravičijo glede na signale, ki jim jih sporočajo ostali akterji v organizaciji. Upoštevajoč teorijo 

signaliziranja iščejo dejavnike, ki vplivajo na poštenost zaposlenih. Predpostavljajo namreč, da so 

posamezniki v organizaciji pogosto v situaciji, kjer imajo pomanjkljive informacije ali v situaciji, kjer od 

vodstva dobijo nasprotujoča si sporočila. V teh situacijah zaposleni iščejo signale, ki kažejo sprejemljivo 

in normativno vedenje. Model, ki ga predlagajo, predstavlja dve kategoriji zunanjih sil, ki delujejo na 

posameznika in ki vplivajo na neetično proorganizacijsko vedenje. To sta vodenje in kultura. Vodenje 

sestavljata dve komponenti: neetično vodenje in »vodstveni vakuum«. Kulturo pa sestavljata neetična 

socializacija in ohlapna obravnava kršitev etičnih načel.  
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2.1. Vodenje 

Neetično vodenje avtorji (Herchen, Cox in Davis, 2010) obravnavajo kot pomemben vpliv na pojav 

neetičnega proorganizacijskega vedenja. Etika vodje namreč pomembno vpliva na etično klimo 

organizacije. Vidik vpliva vodje poudarja Northouse (2010; v: Herchen, Cox in Davis, 2010) v definiciji 

vodenja kot procesa, kjer posameznik vpliva na skupino posameznikov tako, da se doseže skupen cilj. 

Neetično vodenje opredeljujejo dejanja vodje, ki jih Brown in Mitchell (2010; v: Herchen, Cox in Davis, 

2010) opisujeta kot dejanja in odločitve organizacijskega vodje, ki so nelegalna in/ali kršijo moralne 

standarde pa tudi tista, ki omogočajo procese in strukture, ki promovirajo neetična dejanja sledilcev. 

Neetični vodja tako ni nujno sam storilec nekih neetičnih dejanj, da spodbuja sledilce. Za to so dovolj 

nagrade za neetično vedenje ali opravičevanje ter ignoriranje neetičnih dejanj (npr. Ansforth in Anand, 

2003; v: Herchen, Cox in Davis, 2010). Prav tako lahko neetični vodja spodbuja neetično vedenje 

sledilcev z modeliranjem, kar Brown, Trevino in Harrison (2005; v: Herchen, Cox in Davis, 2010) 

pojasnjujejo s teorijo socialnega učenja. Vodje nastopajo kot model zaposlenim zaradi svoje pozicije 

avtoritete v organizaciji in moči vpliva na vedenje ostalih.   

Iz vidika vodenja kot procesa je jasno, da je temelj vodenja vplivanje na druge in ne sama pozicija v 

organizaciji ali vloga. V kolikor je posameznik le na poziciji avtoritete in hkrati ne deluje kot vodja, pride 

do “vodstvenega vakuma” (Herchen, Cox in Davis, 2010). Odsotnost vodje (in prisotnost 

posameznikov, ki jim nadrejeno vlogo dodeli organizacija), vodi zaposlene v situacijo, kjer ni jasno, 

kakšni so organizacijski cilji in kako jih doseči. Pri tem zaposleni iščejo normativno vedenje med 

sodelavci in drugimi zaposlenimi in ne pri vodji. Vodenje, ki ga ponujajo sodelavci, pa ni nujno v skladu 

z uradno pozicijo organizacije. Ko zaposleni opazujejo sodelavce pri neetičnih vedenjih (v prid 

organizaciji), predvsem novi zaposleni lahko verjamejo, da je tako vedenje sprejeta norma v 

organizaciji.  

2.2. Kultura 

V procesu organizacijske socializacije posamezniki sprejmejo vrednote, sposobnosti, pričakovana 

vedenja in socialna znanja, ki so pomembna za prevzemanje vloge v organizaciji in udejstvovanje kot 

član organizacije (po Louis, 1980; v: Herchen, Cox in Davis, 2010). Socializacija se v tem primeru odraža 

kot perspektiva skozi katero lahko posamezniki interpretirajo izkušnje na delovnem mestu. Sam proces 

se nanaša tako na učenje o vlogi posameznika kot na učenje kulture, ki je za model pomembno iz vidika 

prenašanja predpostavk in norm o članstvu v organizaciji, vrednotah, aktivnostih ter namenih. Prenos 

neetičnih vrednot v procesu socializacije na novega zaposlenega zanj pomeni perspektivo za 

interpretacijo delovnih izkušenj pa tudi sredstvo za upravičevanje neetičnega proorganizacijskega 

vedenja. Hkrati posameznik postaja tudi pripravljen varovati organizacijske skrivnosti in kot tako 

neetično vedenje pred zunanjimi ljudmi (Herchen, Cox in Davis, 2010).  
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Komponenta ohlapne obravnave kršenja etičnih načel se opira na Beckerjev (1968; v: Herchen, Cox in 

Davis, 2010) “preprosti model racionalnega zločina” (prevod po Ariely, 2013), po katerem posamezniki 

tehtajo prednosti neke kriminalne aktivnosti na eni strani in verjetnost, da so ujeti ter oceno velikosti 

kazni na drugi strani. Po tej logiki lahko pridemo do zaključka, da uveljavljanje pravil močno sporoča, 

kaj je sprejemljivo in česa se ne tolerira. Ohlapno uveljavljanje pravil ob kršenju etičnih načel sporoča 

zaposlenim v organizaciji, da organizacija tolerira neetično vedenje.  

Umphress, Bingham in Mitchell (2010; v: Herchen, Cox in Davis, 2010) ugotavljajo, da se z neetičnim 

proorganizacijskim vedenjm povezuje tudi interakcija identifikacije z organizacijo in pozitivne 

recipročnosti pri človeku. Organizacijska identifikacija kot del socialne identifikacije predstavlja del 

posameznikovega odgovora na vprašanje, kdo pravzaprav je. Močnejša kot je organizacijska 

identifikacija, bolj verjetno torej je, da se posameznik vede v skladu z organizacijskimi normami in 

vrednotami. Ashforth in Anand (2003; v: Herchen, Cox in Davis, 2010) predlagajo, da lahko posameznik 

v primeru, ko je močno identificiran z organizacijo, postavi standarde organizacije nad svoje - v 

situacijah, ko organizacija s tem pridobi. Podobno deluje tudi koncept recipročnosti. Posamezniki se 

razlikujejo v tem, koliko uveljavljajo recipročnost v odnosih in socialnih izmenjavah. Tisti, ki so bolj 

prepričani v recipročnost, bolj pogosto sodelujejo v recipročnih izmenjavah in se hkrati počutijo tudi 

bolj dolžne za koristi, ki so jih pridobili.  

3. DEJAVNIKI GOLJUFANJA 

Zakaj poznamo primere Enrona v ZDA in Primorje, Vagrad, LTH … pri nas? Kaj se dogaja v TEŠu, 

Merkurju, Elanu? Organizacije, ki so danes vpletene v škandale, so bile včasih, vsaj navzven pomembne 

in/ali visoko uspešne. Kompleksnost problematike se razkriva s z raziskovanjem goljufij, ki kažejo na 

različne vzroke in razloge.  

V nadaljevanju se osredotočam na različne dejavnike nepoštenosti v organizacijah. Tej so odvisni tako 

od strukture organizacije, zunanjih dejavnikov in samih posameznikov (njihovih osebnostnih lastnosti 

pa tudi priučenih navad in vedenjskih vzorcev).  

3.1. Nepoštene organizacije 

Katere organizacije so bolj verjetno nepoštene? Empirične študije organizacijske nelegalnosti gradijo 

na predpostavki, da so podjetja bolj verjetno vpletena v goljufije, ko zaznane koristi dejanj odtehtajo 

tveganja (npr. Braithwaite, 1985; v: Mishina idr. 2010). S tem se fokus raziskav postavi na uspešnost, 

strukturo podjetij, kompenzacije izvršilcem in drugim okoljskim faktorjem.  

Uspešna organizacija uživa mnoge prednosti in priložnosti, zaradi katerih bi predpostavljali manjšo 

verjetnost udejstvovanja take organizacije v neetičnih, neligitimnih ali nelegalnih aktivnostih, tako 
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zaradi manjše potrebe po tem, kot zaradi večjih ovir in zadržkov (npr. Barney, 1991; v: Mishina idr. 

2010). Organizacijo namreč doletijo negativne posledice nepoštenosti (Cialdini, Petrova in Goldstein, 

2004). Hkrati pa raziskave (npr. Fombrun, 1996; v: Mishina idr. 2010) ugotavljajo tudi, da so izgube 

večje za pomembna podjetja kot za manj pomembna in manj priznana podjetja. Tako lahko sklepamo, 

da bo uspešno podjetje z manjšo verjetnostjo poseglo po nepošteni praksah, kot neuspešno podjetje. 

Kljub temu pa raziskave o tej povezavi ne kažejo enoznačnih rezultatov (npr. Baucus in Near, 1991; v: 

Mishina idr. 2010).  

Avtorji Mishina idr. (2010) poudarjajo, da uspešnosti podjetij pri obravnavi poštenosti ne gre 

označevati absolutno, temveč relativno. S tem uvajajo dva različna vidika uspešnosti organizacije: 

uspešnost podjetja v primerjavi z področnimi kolegi in organizacijami (ang. performance relative to 

internal aspirations) in primerjava trenutnega uspeha s preteklim uspehom na trgu (ang. performance 

relative to external expectations). S to podlago lahko razumemo rezultate raziskave (Mishina idr. 2010), 

ki govori o tem, da se uspešnost organizacije, večja od socialnih aspiracij (večja od primerjanih 

organizacij) povezuje z večjo verjetnostjo organizacijske nelegalnosti. Poleg tega so avtorji zaključili 

tudi, da uspešnost pod socialnimi apsiracijami zmanjša možnost organizacijske nelegalnosti, predvsem 

za odmevne organizacije (ki so medijsko izpostavljene). Hkrati pa lahko tudi pritiski po doseganju ali 

preseganju pričakovanj deležnikov in finančnih marketov spodbudijo goljufanje, a le pri izpostavljenih 

in pomembnih podjetjih. Za manj pomembna podjetja je nagnjenost k nepoštenim praksam ostala 

enaka, ne glede na njihovo uspešnost in pričakovanja investitorjev.  

Mishina idr. (2010) izpostavljajo tri procese, ki prispevajo k razlagi, zakaj se organizacije z visoko 

relativno uspešnostjo bolj verjetno poslužujejo nepoštenih praks: izogibanje izgubi (po Kahneman in 

Tversky, 1979), efekt denarja na hišo (ang. house money effect; Thaler in Johnson, 1990) in 

prenapihnjen (samozavesten in ponosen) izvršni odbor (ang. executive hubris; Hayward in Hambrick, 

1997). Ena izmed mogočih razlag, zakaj se uspešnost nad aspiracijami in uspešnost delnic nad 

pričakovanji povezujeta z večjim nepoštenjem organizacij je, da bolj kot uspešnost presega aspiracije 

in pričakovanja, bolj visoko managerji zaznavajo mogočo izgubo v relativni uspešnosti, zaradi česar 

postane izogibanje izgubi bolj tvegano. Mogoče je tudi, da se zdi zaradi visoke relativne uspešnosti 

nelegalno vedenje manj tvegano. Do tega lahko pride tako zaradi tega, ker je podjetje delovalo bolje 

kot je bilo pričakovano ali pa zaradi tega, ker je relativna visoka uspešnost glede na aspiracije in 

pričakovanja zmanjšala občutek ranljivosti.  

Glede na navedene rezultate avtorji sklepajo, da so napovedi slabih rezultatov v prihodnosti za uspešno 

organizacijo lahko mikavna spodbuda k organizacijski nelegalnosti. Hkrati pa ne gre zanemariti niti 

vpliva pričakovanj ter pritiskov na organizacije po preseganju svojih rezultatov. Čeprav se to sliši 

nerealistično, pa raziskave kažejo tudi, da so investitorji in analitiki nagnjeni k ekstrapoliranju trendov 
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(DeBondt, 1993; v: Mishina idr. 2010), prevelikemu optimizmu (DeBondt in Thaler, 1985; v: Mishina 

idr.) in pretiravanju v odzivu na nepričakovane slabe novice (Skinner in Sloan, 2002; v: Mishina idr. 

2010). Mishina idr. (2010) v izogib tem pojavom in vplivom na poštenost organizacije predlagajo 

nadomestitev fokusa iz delnih zaslužkov in profitov na evalvacije uspeha, ki zajemajo dolgoročne cilje 

in kazalce uspešnosti.  

3.2. Nepošteni posamezniki in skupine 

Do tu smo ugotavljali, kako organizacijsko nelegalnost - kako organizacija kot celota goljufa za svojo 

korist. Odločitve o delovanju organizacije pa sprejemajo ljudje, tako posamezniki, kot skupine, timi in 

odbori. Ima na goljufanje vpliv tudi odločanje v skupini? Se posameznik odloča bolj pošteno kot 

skupina? 

Ljudje v splošnem verjamejo, da skupinsko delo pozitivno vpliva na rezultat ter kakovost odločitev 

(Nijstad, 2006; v: Ariely, 2013), čeprav temu ni nujno tako in so odločitve skupin celo slabše (po Ariely, 

2013). Zakaj bi ljudje goljufali v skupinah? Koncept “družbene koristnosti” opisuje sočutje človeka, 

zaradi katerega ta skrbi za druge in je pripravljen pomagati. K nepoštenosti nas tako lahko spodbudi 

situacija, v kateri bi z goljufanjem pomagali drugim. Z eksperimentalnimi situacijami so Gino, Ayal in 

Ariely (2012) ugotovili, da so posamezniki goljufali bolj, ko je tudi drugim koristilo njihovo goljufanje. 

Več kot je bilo okoriščenih ljudi zaradi goljufanja posameznika, bolj je ta goljufal. Avtorji (Gino, Ayal in 

Ariely, 2012) iz rezultatov eksperimentov ugotavljajo, da so ljudje bolj moralno fleksibilni pri 

upravičevanju svojih interesov, ko njihova dejanja prinašajo korist še drugim (in ne le njim). Ko lahko 

še drugi pridobijo na račun posameznikove nepoštenosti, ljudje tako večjo nepoštenost razumejo kot 

moralno sprejemljivo, to sprejemo profit goljufije in se pri tem počutijo manj krive. Posamezniki so 

goljufali še bolj, ko koristi niso imeli sami, temveč njihov partner. Očitno se tako še lažje opraviči svoje 

dejanje in popusti zavore. Ariely (2013) dale razmišlja, da je opravičevanje svojih nepoštenosti še lažje 

pri delu za ideološko organizacijo (npr. politično stranko ali dobrodelno organizacijo), ker ljudje delajo 

za neke višje cilje in hkrati pomagajo drugim.  

V opisanih poskusih so sodelovali ljudje, ki se med seboj pred samo sodelovalno nalogo niso poznali. 

Kaj se dogaja, ko smo v odnosih dalj časa? Raziskava J. Schwartz, M. F. Luce in Ariely (2011) odnsov 

med zobozdravniki in pacienti, ki je primerjala posege glede na izide v interes zobozdravnika ali 

pacienta. Zaključili so, da bolj kot zobozdravniki postajajo domači s svojimi bolniki, tem pogosteje jim 

svetujejo posege, ki so v njihovem, (zobozdravnikovem) interesu.  

Posamezniki s svojim vedenjem vplivajo na svoje sodelavce, tudi ko goljufajo. V eksperimentu (Gino, 

Ayal in Ariely, 2009) so posamezniki lahko goljufali pri reševanju individualne naloge, vsi pa so nalogo 

reševali naenkrat v predavalnici. V eksperimentalni skupini je ob začetku reševanja eden izmed 
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reševalcev (sicer eksperimentator) že v prvi minuti končal z vsemi nalogami (za kar je moral očitno 

goljufati), kar so videli vsi udeleženci eksperimenta. V drugem eksperimentalnem pogoju je eden izmed 

udeležencev (eksperimentator) glasno izpostavil, da je v nalogi mogoče goljufati, na kar voditeljica 

preizkusa odgovorila, da lahko naredi kar hoče.  V prvem pogoju so torej udeleženci videli, da je 

mogoče goljufati brez posledic, hkrati pa so videli tudi, da nekdo v isti situaciji kot so oni sami, goljufa. 

V drugem pogoju eksperimenta so udeleženci slišali, da je mogoče goljufati in tudi, da je vedenje 

nekaznovano - nima negativnih posledic. Niso pa imeli zgleda. V primerjavi s skupino, kjer je bilo 

goljufanje mogoče (ni pa bilo družbenega signala ali potrdila nekaznovanosti), je bilo v skupini z drugim 

pogojem goljufanja celo manj. Morda se takrat, ko se zavemo možnosti nemoralnega obnašanja z njim 

soočimo tako, da se tudi obnašamo bolj moralno. Hkrati pa lahko vidimo tudi, da z modelom 

racionalnega preračunavanja stroškov in koristi samim po sebi ne moremo pojasniti vseh rezultatov, 

saj na naše odločitve vplivajo še družbeni signali in drugi dejavniki.  

4. POSLEDICE NEPOŠTENOSTI V ORGANIZACIJI 

Organizacije navadno goljufajo z namenom povečevanja kratkoročnih profitov (Cialdini, Petrova in 

Goldstein, 2004). Cialdini, Petrova in Goldstein (2004) pa zagovarjajo tezo, da organizacije, ki redno 

učijo, spodbujajo, izvajajo in dopuščajo nepoštena dejanja do zunanjih strank, doživljajo (ali bodo 

doživljala) notranje posledice. Te razvrščajo v tri kategorije: (1) slab ugled in manj povratnih poslov 

(strank, ki se vračajo); (2) neujemanje z vrednotami zaposlenih; (3) povečan nadzor. 

Sistematična organizacijska nepoštenost verjetno najbolj očitno vodi do slabega ugleda med 

trenutnimi in potencialnimi klienti ter poslovnimi partnerji. V tem primeru ne govorimo o majhnih, 

izoliranih in posamičnih neetičnih dejanjih v organizaciji, temveč o organizacijski kulturi (zaposleni so 

tako socializirani v okolju, kjer se eksplicitno vede ali celo uči nepoštenega ravnanja). Avtorji navajajo 

škodo, ki se odraža v manjšem številu strank in celo manjšem številu tistih, ki so pripravljeni kupiti 

delnice (Lewis, 2003; v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004). Ob tem se je zaznave podjetja kot 

nepoštenega in koruptivnega težje otresti kot drugih težav - v kolikor je bilo podjetje v preteklosti 

uspešno in ima trenutno težave s kreativnostjo ali manjšo kompetentnostjo, lahko še vedno pridobi 

zaupanje ljudi z ustreznimi postopki (najem pomembnih svetovalcev ipd). Zavajanje ljudje zavračajo 

bolj kot druge atribucije ( Anderson, 1968; v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004). Poleg tega lahko že 

nepoštenost enega oddelka vpliva na celotno organizacijo - nepoštenost je zaznana kot poteza, ki je 

zaznana kot temelj dejanj skozi več področij delovanja (nepošteno dejanje ni zaznano kot omejeno na 

eno področje vedenja temveč se zaznava nepoštenosti razširi na celotno delovanje organizacije; v: 

Trafimow, 2001; v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004).  
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Cialdini, Petrova in Goldstein (2004) ugotavljajo tudi, da prihaja do težav v organizaciji, ko ta nagrajuje 

dvoličnost v stiku s strankami. Pri zaposlenih se lahko pojavi konstantno križanje njihovih moralnih 

standardov s pričakovanji na delovnem mestu, kar vodi v stalni stres (Dewe, 1993; v: Cialdini, Petrova 

in Goldstein, 2004), ta pa se povezuje z višjo stopnjo obolevnosti in absentizma (Cohen, Tyrrell in Smith, 

1991; v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004), nižjim zadovoljstvom z delom (Barnett, Marshall, 

Raudenbush in Brennen; v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004), zmanjšamo produktivnostjo in večjo 

fluktuacijo. 

Posledice se med seboj povezujejo, pri čemer bi kot za organizacije pomembno in vplivno posledico 

izpostavila zadovoljstvo zaposlenih ter križanje njihovih vrednot z vrednotami organizacije. 

Zadovoljstvo z zaposlitvijo je pomembno povezano s produktivnostjo, posebej pri zelo kompetentnih 

zaposlenih. Ko so ti kot moralni zaposleni spodbujani k nemoralnemu vedenju, so pravzaprav v 

organizaciji najbolj kompetentni in usposobljeni prizadeti. Če najbolj usposobljeni za delo niso 

motivirani, ugled organizacije logično trpi. Navadno namreč velik del prihodkov (in ugleda) organizacije 

prinašajo ravno prizadevanja najboljših delavcev. Hkrati najsposobnejši delavci tudi nimajo težav z 

iskanjem nove zaposlitve. Za nepoštene organizacije to pomeni visoko tveganje izgube najboljših 

zaposlenih. O’Reilly, Chatman in Caldwell (1991; v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004) in Schwepker 

(1999; v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004) v raziskavah povzemajo, da so zaposleni, ki ne delijo 

svojih vrednot z organizacijo, manj zadovoljni z zaposlitvijo, manj zavezani organizaciji in bolj verjetno 

jo zapustijo. Če bolj pošteni zaposleni odhajajo, v organizaciji ostaja več nepoštenih. Taka razdelitev 

moralnih od nemoralnih se dogaja že v selekcijskem postopku, ko iskalci zaposlitve iščejo organizacije, 

ki so bolj skladne z njihovo osebnostjo (Cable in Judge, 1996; v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004), 

delodajalci pa izbirajo kandidate, ki so pripravljeni delovati neetično. Organizacija, katere zaposleni 

niso pošteni, ima gotovo težave. Kaj ustavi delavce, ki goljufajo stranke, pred goljufanjem svojega 

delodajalca?  

Ogoljufane organizacije lahko storilce najpogosteje najdejo med svojimi zaposlenimi, šele zatem med 

strankami. Škoda, ki jo podjetjem povzročajo “notranje” goljufija je velika. Zaradi osredotočanja 

organizacij na simptome se tako pogosto z goljufanjem poveča tudi nadzor (po Fraud Survey 2003; v: 

Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004).  

Več o skupinskem goljufanju, ki se povezuje s tematiko nepoštenih zaposlenih v organizaciji, in tudi o 

širjenju goljufanja od posameznika na druge in skupino, bom opisala v nadaljevanju. Tudi moralni 

zaposleni namreč ne vidijo nujno edine rešitve v nepošteni organizaciji v odpovedi, temveč lahko 

podležejo pritisku “vrstnikov” in neposrednim navodilom avtoritet (Brief, Buttram in Dukerich, 2000; 

v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004). Tako organizacija sama ustvarja nepoštene zaposlene.  
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Posledice neprimernega vedenja v organizaciji lahko po drugi strani ugotavljamo le glede na 

konstruktivnost oz. dekonstruktivnost za vsako organizacijo (Vardi in Weitz, 2004), saj iz same definicije 

neprimernega vedenja ne izhaja, kaj točno so njegove posledice. Tako avtorja zaključujeta, da je 

pričakovanje organizacije od zaposlenih, da krši družbena pravila, neuspešno na dolgi rok, po drugi 

strani pa je žvižgaštvo lahko tudi konstruktivno (Miceli in Near, 1992; v: Vardi in Weitz, 2004). Kršenje 

družbenih in organizacijskih norm pa v vsakem primeru označujeta za destruktivno (Vardi in Weitz, 

2004), kar lahko povežemo z opisanimi posledicami razhajanja med vrednotami zaposlenega in 

organizacije.  

Manj podrobno se na posledice odklonskega vedenja v organizacijah osredotočata Robinson in Bennett 

(1995; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Čeprav avtorja opredeljujeta različne tipe deviatnega 

vedenja, pa posledic, ki iz posameznih tipov izhajajo, ne opredeljujeta natančno. Njun model združuje 

vse posledice odklonskega vedenja kot stroške organizacije pri:  

 manjša konsistentnost produkta, 

 višji stroški proizvodnje (produkcije), 

 izguba kontrole nad inventarjem, 

 nekonsistentna kvaliteta storitev, 

 izguba profita, 

 nekonsistentne cene, 

 nizek ugled storitev, 

 manj povratnih poslov. 

Model izpostavlja kratkoročno in dolgoročno škodo, ki jo odklonsko vedenje prinaša organizaciji. Ne 

obravnava posebej psiholoških posledic, ki jo neko vedenje prinaša kršitelju, sodelavcem in strankam, 

ter tako med dolgoročne posledice ne uvršča tistih, ki nastajajo zaradi razhajanja med vrednotami 

posameznika in organizacijskimi vrednotami ipd.  

5. VLOGA MENEGERJEV PRI ETIKI ORGANIZACIJE 

Vloga menegerjev pri pojavljanju in vzdrževanju deviantnega vedenja v organizaciji ni zanemarljiva, a 

hkrati moramo upoštevati tudi druge dejavnike, ki vplivajo na pojav odklonskosti v organizaciji - preko 

managerjevih akcij. Slabe delovne razmere in večje število organizacijskih sprememb povečujejo 

verjetnost pojava odklonskega vedenja v organizaciji (Robinson in Bennett, 1995; v: Litzky, Eddleston 

in Kidder, 2006). Prav tako lahko odklonsko organizacijsko vedenje posameznika napovedujejo 

nekatere osebnostne lastnosti (nizka vestnost, nizka čustvena stabilnost, nizka sprejemljivost, cinizem 



14 
 

in zunanji lokus kontrole), pa tudi starost in zunanji finančni pritiski (Robinson in Bennett, 1995; v: 

Litzky, Eddleston in Kidder, 2006).  

Podatek, da je le 12 % goljufivih delavcev že prej obsojenih, je zanimiv, ker očitno veliko večino 

odklonskih vedenj storijo pošteni zaposleni (po Report to the nation, 2004; v: Litzky, Eddleston in 

Kidder, 2006). Litzky, Eddleston in Kidder (2006) kot najbolj učinkovito napoved deviantnega vedenja 

opredeljujejo tisto, ki upošteva tako osebnostne lastnosti zaposlenega kot organizacijsko okolje, v 

katerem ta dela (Trevino in Youngblood, 1990; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Metafora dobrih 

jabolk, ki gnijejo v slabem sodu, avtorejm služi pri ilustraciji pomembnosti stilov vodenja in 

motivacijskih tehnik pri oblikovanju etičnega delovnega okolja (Robinson in Greenberg, 1998; v: Litzky, 

Eddleston in Kidder, 2006). Litzky, Eddleston in Kidder (2006) na podlagi svojih raziskav in pregleda 

literature navajajo šest dejavnikov, ki spodbujajo k odklonskemu vedenju: 

1. sistem nagrajevanja/kompenzacij, 

2. socialni pritiski h konformnosti, 

3. negativni in nezaupni odnosi, 

4. nejasnosti (dvoumnosti) glede delovne uspešnosti, 

5. nepoštena obravnava, ter 

6. kršenje zaupanja zaposlenega 

Tekmovanje za nagrade lahko utrdi zaposlene v prepričanju, da je zavajanje nujno, da prehitijo svoje 

sodelavce (Peterson, 2002; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Prav tako odvisnost dela plačila 

zaposlenega od provizij in premij, poveča identifikacijo zaposlenih s strankami - kar lahko spet sproži 

odklonsko vedenje. Tega lahko zaposleni racionalizirajo s tem, da delajo za doseganje kvot npr. za 

prodajo in zadovoljstvo strank (npr. Kidwell, 2005; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Sam namen 

takega nagrajevanja je sicer spodbujanje višje ravni prodaje produktov in storitev in vzpostavljanje 

visoke kvalitete servisov in zadovoljstva strank, hkrati pa je odklonsko ravnanje zaposlenih zaradi večje 

prodaje ali zaradi zadovoljevanja stranke, za zaposlene še finančno nagrajeno. Čeprav je finančna kosrit 

močan motiv za goljufanje posameznikov, pa lasten interes po Litzky, Eddleston in Kidder (2006) ni 

zadosten motiv poštenih ljudi za goljufivo ravnanje. Finančna korist deluje kot povezava, ki v kontekstu 

nagrajevanja omogoča racionalizacijo goljufanja.  

Odklonsko vedenje na delovnem mestu se lahko pojavi tudi, ko so vanj vpleteni sami managerji, ko 

odklonsko vedenje tolerirajo oziroma, ko ustvarjajo organizacijsko klimo, ki dovoli zaposlenim 

pritiskanje na nove sodelavce, da se podredijo skupinskim normam (Feldman, 1984; v: Litzky, 

Eddleston in Kidder, 2006). Za ilustracijo organizacijske kulture služi primer natakarjev, ki so nove 



15 
 

sodelavce učili ignoriranja nekaterih pravil, zaradi česar so bile napitnine višje (Eddleston, Kidder in 

Litzky, 2002; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006).  

Teorija agenta (ang. Agency theory; Eisenhardt, 1989; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006) utrjuje 

prepričanje, da zaposlenim ne gre zaupati, da se bodo vedli etično ali delali za interes organizacije. 

Zaradi tega je potreben nenehen nadzor vedenja zaposlenih. Teorija agenta namreč pravi, da so cilji 

zaposlenih drugačni od ciljev lastnikov organizacije. Zaposleni so racionalni posamezniki, ki so 

motivirani za delo, ki koristi njihovim interesom. Ko so njihovi osebni interesi v nasprotju z interesi 

organizacije, lahko pride do odklonskega vedenja. Problematičen postane nadzor (in tak odnos do 

zaposlenih), ko je kontraproduktiven (Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Pričakovanja managerjev 

lahko delujejo kot samouresničujoče se prerokbe. Poleg tega se zaposleni, ki čutijo nezaupanje, 

pogosto tudi maščujejo (Robinson, 1996; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006), kar lahko naredijo preko 

kraje, počasnejšega dela ali izražanja agresivnosti do nadrejenih (Robinson in Bennett, 1991; v: Litzky, 

Eddleston in Kidder, 2006).  

Dvoumnosti o uspešnosti opravljenega dela se povečuje, ko manager spodbuja zaposlene k višanju 

prodaje ali storitvam, ki večajo zadovoljstvo strank. Zaposleni v teh primerih lahko verjamejo, da neka 

odklonska vedenja pomagajo poslovanju, s tem pa jih verjetno tudi managerji dopuščajo ali celo 

sprejemajo (Crossen, 1993; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Nejasno določena merila uspešnosti 

in vloga na delovnem mestu lahko vodijo tudi do politične odklonskosti. To se zgodi v primerih, ko je 

stranka deležna pristranske (prednostne) obravnave na račun managementa ali drugih strank (Litzky, 

Eddleston in Kidder, 2006).  

Zaposleni, ki postavljena pravila (npr. za konsistentnost kvalitete storitev ali spremljanje dela 

zaposlenega) presodijo za nepravična jih bodo verjetno ignorirali (Eddleston, Kidder in Litzky, 2002; v: 

Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Tako navadno pride do produkcijske ali lastninske odklonskosti 

(Vardi in Weitz, 2004). Intervjuji z natakarji, prodajalci in hotelskim osebjem so pokazali so pokazali na 

nepravično ravnanje v organizaciji kot na glavni razlog za krajo (Greenberg, 1998; v: Litzky, Eddleston 

in Kidder, 2006). Med zaposlenimi, ki čutijo nepravično obravnavo se pojavijo tudi želje in težnje po 

maščevanju (Robinson in Bennett, 1997; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006).  

Zaupanje zaposlenega do nadrejenega je izgubljeno, ko nadrejeni močno opomni zaposlenega pred 

stranko ali kolegi. S tem so zaposleni čutili, da jim nadrejeni ne zaupa, da bo delo opravljeno. V takih 

primerih je mogoče, da zaposleni ravna maščevalno - v nasprotju z navodili nadrejenega (Eddleston, 

Kidder in Litzky, 2002; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Bolj jezni so razumljivo tisti zaposleni, ki so 

imeli prej močno, zaupljivo vez z nadrejenim (Morrison in Robinson, 1997; v: Litzky, Eddleston in 

Kidder, 2006).  



16 
 

6. V SMERI POŠTENE ORGANIZACIJE 

Doseganje etičnih standardov zahteva več od uvajanja kodeksov obnašanja (Finegan in Theriault, 1997; 

v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004) ali višanja sistemov varovanja in nadzora (npr. Deci, Connell in 

Ryan, 1989 v: Cialdini, Petrova in Goldstein, 2004). Močno poudarjanje etičnih praks v organizaciji se 

je izkazalo za uspešno v raziskavi 65 (v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Glede na provizijo plačani 

zaposleni v finančnih storitvah so v organizaciji, ki je močno poudarjala etične standarde, manj pogosto 

zadržali informacije pred strankami, da bi zagotovili prodajo.  

A prizadevanja se morajo začeti s top managementom, ki postavi dober primer ter uvede ukrepe, ki 

spodbujajo enako dobro ravnanje do strank, sodelavcev in podjetja (Cialdini, Petrova in Goldstein, 

2004). Management lahko uvede oceno etičnosti, ki jo nudijo stranke, kot pomemben del spodbujanja. 

Meri pa se lahko tudi etični ugled organizacije kot celote ter se ga vključi v letno oceno uspeha. Tako 

lahko organizacije vzdržujejo visoke standarde delovanja.  

Hkrati samo vedenje managerjev vpliva na etično odločanje zaposlenih (Trevino in Brown, 2005; v: 

Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Managerji na vseh nivojih organizacije delujejo kot modeli etičnega 

vedenja. Skladno s tem morajo tudi močno ukrepati proti deviantnemu vedenju, če pričakujejo enako 

(modelno) etično vedenje od zaposlenih (Chonko, Wotruba in Loe, 2002; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 

2006).  

Etično klimo spodbudi razlaga organizacijskih ciljev (Greenberg, 1998; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 

2006). Postavljanje in definiranje ciljev zaposlenim je pomembno področje motiviranja zaposlenega za 

delo. Seveda sam cilj ne sme spodbujati deviantnega vedenja. Kakšna so pričakovanja do njih, lahko 

zaposleni spoznajo, če sodelujejo v procesu postavljanja ciljev. Dolgoročni cilji manj verjetno 

spodbujajo deviantno vedenje, ker bolj kot kratkoročni cilji odražajo neke organizacijske cilje (Dunn in 

Schweitzer, 2005; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Koncept sledenja dolgoročnim ciljem (in viziji) 

lahko povežemo tudi s prednostmi ocenjevanja uspehov organizacije v daljših časovnih obdobjih, o 

čemer sem pisala poglavju dejavnikov, ki vplivajo na poštenost organizacije. Tudi samo merjenje 

doseganja ciljev je v kontekstu ohranjanja etične klime bolj smiselno v organizaciji upeljati v daljših 

časovnih obdobjih, da se izognemo “popravljanju” situacijskih in manjših neuspehov.  

Managerji lahko še izpostavijo, da oškodovanje organizacije na kakršen koli način na dolgi rok deluje 

negativno za vse zaposlene. Litzky, Eddleston in Kidder (2006) menijo, da morajo managerji jasno 

pokazati stroške, povezane s produkcijsko in lastninsko odklonskostjo pa tudi, kako ti prekrši škodijo 

dobičku organizacije. To je konkretizirala raziskava, ki je pokazala, da izpostavljeni podatki o krajah 

ozavestijo zaposlene o velikosti problematike in stroških organizacije (Greenberg, 1998; v: Litzky, 

Eddleston in Kidder, 2006). Na ta način zaposleni manj verjetno racionalizirajo deviantnost na 
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delovnem mestu - in se je tako manj poslužujejo. K manjši možnosti racionalizacije prispeva ne le 

definiranje stroškov, ampak tudi definiranje kraje (Eddleston, Kidder in Litzky, 2002; v: Litzky, Eddleston 

in Kidder, 2006). Z definiranjem kraje na delovnem mestu se vzpostavljajo točne meje dovoljenega 

vedenja (pa tudi primernih odzivov v različnih etično spornih situacijah).  

Skladno z modelom dejavnikov v organizacijskem delovanju, ki lahko vplivajo na višji pojav odklonskega 

vedenja se tudi priporočila avtorjev Litzky, Eddleston in Kidder (2006) za delovanje organizacije 

nanašajo na oblikovanje etične organizacijske klime. Ta goji zaupne odnose med vodstvom in delovnimi 

skupinami, zaposleni pa njena pravila in nagrade zaznavajo kot pravične. Na ta dva vidika se 

osredotočajo Litzky, Eddleston in Kidder (2006), ko s smernicami za vodstvo razvijajo etično klimo v 

organizaciji.  

Gradnja zaupnega odnosa med managerji in delavci se lahko začne z vzpostavitvijo relacijske 

psihološke pogodbe, ki zajema osebno in dolgoročno zavezanost, ter temelji na zaupanju (Rousseau in 

McLean Parks, 1993; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Relacijska psihološka pogodba vodi k večji 

ravni vpletenosti in predanosti zaposlenega (Ackroyd in Thompson, 1999; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 

2006). Kot najboljša možnost za zajezitev deviantnega vedenja se je v raziskavi (Jones, 1997; v: Litzky, 

Eddleston in Kidder, 2006) izkazala boljša komunikacija, odprt dialog in resna predanost managementa 

za reševanje deviantnosti na delovnem mestu. Visoke ravni zaupanja in majhne ravni regulacije delavca 

iz strani managementa spodbujajo zaposlenega k odgovornosti (Ackroyd in Thompson, 1999; v: Litzky, 

Eddleston in Kidder, 2006).  

Pomembno je vzdrževati tudi pravičnost pri ocenjevanju uspešnosti posameznikov. V tem kontekstu 

morajo biti standardi ocenjevanja uspešnosti za vse zaposlene enaki (Tomlinson in Greenberg, 2005; 

v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Tako je potrebno nasloviti tudi vprašljive metode najuspešnejših 

poslov (po Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Posebej je treba etičnost procesa preveriti pri 

nagrajevanju zaposlenih.  

Čeprav lahko socialni pritisk sodelavcev sproži neprimerno vedenje zaposlenega, lahko socialni pritisk 

uporabimo tudi za spodbujanje etičnega vedenja. Ariely (2013) predlaga, da se lahko širi tudi moralno 

vedenje tako, kot se je med posamezniki širilo goljufanje, ko so videli nekoga v isti situaciji goljufati. Z 

javnim izpostavljanjem ljudi, ki so se uprli korupciji in nagrajevanjem poštenega vedenja, se ohranja 

vtis družbe o tem, kaj je prav in kaj narobe. S tem se izboljšuje vedenje vseh nas.  

Nagrade, ki so zasnovane na timskem delu, lahko spodbujajo in nagrajujejo etično vedenje, posebej če 

so v timu etični posamezniki (Dunn in Schweitzer, 2005; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006). Eden 

izmed opreventivnih ukrepov pred razvojem neprimernega vedenja je tudi rotiranje članstev v timih. 
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Če zaposleni rotirajo tako, da delajo z različnimi ljudmi in na različnih projektih, ne morejo razviti 

subkultur, ki bi podpirale neprimerno vedenje (Potter, 1989; v: Litzky, Eddleston in Kidder, 2006).  

Po drugi strani pa se etičnost organizacije spodbuja in ohranja ne le s spodbujanjem pozitivnih dejanj, 

temveč tudi z ustrezno obravnavo prekrškov. Na posledice ignoriranja prekrškov in ohlapno obravnavo 

goljufanja opozarjajo že Herchen, Cox in Davis (2010), ko govorijo o kulturi nepoštene organizacije. 

Podlago za obravnavo daje še “teorija razbitih oken” (Kelling in Wilson, 1982; v: Ariely, 2013), ki izhaja 

iz problema vzpostavljanja reda v nevarnih mestnih soseskah. Avtorja nista predlagala povečanega 

nadzora (o učinkih tega sem pisala pri vlogi manegerjev), temveč sprotna in takojšnja popravila 

posledic vandalizma. Predpostavka je, da v situaciji, ko ni razbitih oken, ni spodbude za morebitne 

naslednje vandale. Tako sklepamo, da ne smemo spregledovati in opravičevati drobnih prekrškov, kar 

predlagata tudi Vardi in Weitz (2004). Ariely (2013) predlaga celo, da je smiselno za izpostavljene in 

bolj vplivne (javne) osebe postaviti strožje standarde, saj so tudi posledice za družbo višje, če so ti v 

prekršku.  
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