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POVZETEK 

 

Brezposelnost predstavlja resen problem med posamezniki s hudo duševno motnjo, saj ne povzroča 

le finančnih težav, temveč tudi pomanjkanje socialne podpore ter lahko vodi v marginalizacijo. 

Stigma duševne motnje je ena izmed glavnih ovir pri zaposlovanju tega še zlasti ranljivega dela 

populacije. Do sedaj se je večina raziskav na področju stigme ukvarjala s proučevanjem negativnih 

pogledov javnosti, medtem ko so raziskave, ki ta fenomen proučujejo iz perspektive oseb s hudo 

duševno motnjo, še vedno v manjšini. Ta vidik se lahko loči na posameznikovo percepcijo 

stigmatizacije in na izkušnje diskriminacije tega posameznika. Zato smo s pomočjo strukturiranega 

intervjuja proučevali stigmo, ki jo osebe s hudo duševno motnjo pričakujejo in doživijo pri iskanju 

zaposlitve. Za boljše razumevanje fenomena smo preverili tudi povezanost konceptov pričakovanja 

in izkušnje stigme ter njuno povezanost s socio-demografskimi in kliničnimi dejavniki. 

Intervjuvanih je bilo 30 oseb, ki so bile diagnosticirane s hudo duševno motnjo v času, ko bi lahko 

aktivno sodelovale na trgu delovne sile. Uporabljena sta bila Lestvica za oceno diskriminacije in 

stigmatizacije DISC 12 in demografski vprašalnik. Rezultati so pokazali, da udeleženci raziskave 

večinoma ne pričakujejo, da bodo diskriminirani pri iskanju zaposlitve, vendar so kljub temu, da 

stigme niso pričakovali, diskriminacijo v kontekstu zaposlovanja zaradi hude duševne motnje 

doživeli. Koncepta med seboj nista povezana, prav tako se osebe s hudo duševno motnjo ne 

razlikujejo glede pričakovanja in doživljanja stigme glede na spol, kraj bivanja, izobrazbo in 

delovni status. Klinična spremenljivka, ki se povezuje z večjim pričakovanjem stigme pri 

zaposlovanju, je diagnoza shizofrenije. Ugotovitve so nakazale, da stigma duševne motnje otežuje 

dostop do zaposlitve in prispeva k izključenosti oseb s hudo duševno motnjo s trga delovne sile.  

Ključne besede: stigma, diskriminacija, huda duševna motnja, zaposlitev.  
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ABSTRACT 

 

Unemployment represents a serious issue among people with severe mental illness. It does not only 

cause financial problems but also a lack in social support and could lead to marginalisation. The 

stigma of mental illness is one of the main barriers to employment of this particularly vulnerable 

part of the population. So far, most research focused on negative attitudes among the public, while 

research examining this phenomenon from the perspective of persons with severe mental illness has 

been neglected. The latter view can be divided into the individuals’ perception of stigmatisation and 

his or hers experience of discrimination. Therefore, we used a structured interview to assess the 

extent of anticipation and experience of stigma among people with severe mental illness during the 

process of finding employment. For a better understanding of the issue, the relationship between the 

concepts of anticipated and experienced stigma and their connection with socio-demographic and 

clinical factors, was examined. We interviewed 30 individuals who were diagnosed with severe 

mental illness during the time they were able to actively participate in the labour market. We used 

the Discrimination and Stigmatisation Scale DISC 12 and a demographic questionnaire. The results 

showed that the majority of the participants do not anticipate to be discriminated while seeking 

employment. Even though they mostly did not expect it, the majority of the participants did 

experience discrimination in the context of employment. The concepts are not related, nor do people 

vary in their expectations and experiences of stigma due to their gender, place of residence, 

education, or work status. The clinical variable that is associated with a higher expectation of 

stigma in employment is the diagnosis of schizophrenia. The findings suggest that the stigma of 

mental illness hinders access to employment and contributes to exclusion of persons with severe 

mental illness from the labour market.  

Key words: stigma, discrimination, mental disorder, employment.  

 



5 
 

VSEBINSKO KAZALO 

 

 

1.0 UVOD ......................................................................................................................................... 7 

1.1 DUŠEVNA MOTNJA ............................................................................................................. 9 

1.1.1 Kontinuum duševnega zdravja ........................................................................................ 9 

1.1.2 Klasifikacije hudih duševnih motenj ............................................................................. 10 

1.2 DISKRIMINACIJA ............................................................................................................... 12 

1.2.1 Stereotipi in predsodki ................................................................................................... 13 

1.2.2 Definiranje diskriminacije ............................................................................................. 13 

1.3 STIGMA ................................................................................................................................ 14 

1.3.1 Konceptualizacija stigme ............................................................................................... 15 

1.3.2 Stigma duševne motnje .................................................................................................. 18 

1.4 ZAPOSLITEV IN STIGMA DUŠEVNE MOTNJE ............................................................. 20 

1.4.1 Zaposlitev in duševna motnja ........................................................................................ 20 

1.4.2 Ovire pri iskanju zaposlitve ........................................................................................... 21 

1.4.3 Prednosti zaposlitve za osebe s hudo duševno motnjo .................................................. 23 

1.4.4 Stigma in diskriminacija pri zaposlovanju .................................................................... 23 

1.4.5 Domneve in prepričanja, ki gradijo stigmo ................................................................... 25 

1.5 STIGMA, KI JO OSEBE S HUDO DUŠEVNO MOTNJO PRIČAKUJEJO IN DOŽIVIJO PRI 

ISKANJU ZAPOSLITVE ................................................................................................................. 27 

1.5.1 Vpliv socio-demografskih in kliničnih spremenljivk na pričakovanje stigme pri iskanju 

zaposlitve ....................................................................................................................................... 29 

1.5.2 Vpliv socio-demografskih in kliničnih spremenljivk na doživljanje stigme pri iskanju 

zaposlitve ....................................................................................................................................... 30 

1.6 OPREDELITEV PROBLEMA ............................................................................................. 31 

2.0 METODA ................................................................................................................................. 33 

2.1 UDELEŽENCI ...................................................................................................................... 33 

2.2 PRIPOMOČKI ...................................................................................................................... 34 

2.2.1 Demografski podatki ..................................................................................................... 34 

2.2.2 Lestvica za oceno diskriminacije in stigmatizacije DISC 12 ........................................ 35 

2.3 POSTOPEK ........................................................................................................................... 36 

2.4 STATISTIČNA ANALIZA ................................................................................................... 37 

2.4.1 Eksaktna logistična regresija ......................................................................................... 38 

3.0 REZULTATI ............................................................................................................................ 42 

3.1 PRIČAKOVANJE STIGME PRI ISKANJU ZAPOSLITVE ............................................... 42 

3.2 IZKUŠNJE DISKRIMINACIJE IN STIGMATIZACIJE ..................................................... 43 



6 
 

3.3 ODNOS MED PRIČAKOVANJEM IN IZKUŠNJAMI DISKRIMINACIJE IN 

STIGMATIZACIJE V KONTEKSTU ZAPOSLOVANJA .............................................................. 44 

3.4 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA PRIČAKOVANJE STIGME PRI ZAPOSLOVANJU ..... 45 

3.5 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA IZKUŠNJE STIGME PRI ZAPOSLOVANJU ................. 46 

4.0 RAZPRAVA ............................................................................................................................. 48 

4.1 PRIČAKOVANJE STIGME IN DISKRIMINACIJE PRI ZAPOSLOVANJU .................... 49 

4.2 IZKUŠNJE STIGME IN DISKRIMINACIJE PRI ZAPOSLOVANJU ............................... 51 

4.3 ODNOS MED PRIČAKOVANJEM IN IZKUŠNJAMI STIGME PRI ZAPOSLOVANJU 52 

4.4 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA PRIČAKOVANJE STIGME MED OSEBAMI S HUDO 

DUŠEVNO MOTNJO PRI ISKANJU ZAPOSLITVE ..................................................................... 53 

4.5 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA IZKUŠNJE STIGME MED OSEBAMI S HUDO DUŠEVNO 

MOTNJO PRI ISKANJU ZAPOSLITVE ......................................................................................... 53 

4.6 OMEJITVE IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE ..................................... 54 

5.0 SKLEPI .................................................................................................................................... 56 

6.0 LITERATURA ........................................................................................................................ 58 

 

  



7 
 

1.0 UVOD 

 

Duševne motnje predstavljajo s kardiovaskularnimi in mišičnimi boleznimi po ocenah Svetovne 

zdravstvene organizacije največji vzrok povečane nezmožnosti pri zaposlovanju in enega izmed 

vodilnih razlogov za invalidsko upokojitev (Harnois in Gabriel, 2002). Napredek v nevrologiji, 

psihofarmakoterapiji in raziskovanju je močno vplival na razumevanje duševnih motenj in izboljšal 

zdravljenje.  

Spekter intervencij pri duševnih motnjah zajema preventivo, zdravljenje, rehabilitacijo in okrevanje. 

Že beseda spekter, ki po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) pomeni »množino različnih 

stvari iste vrste« nakazuje dejstvo, da teh pojmov ne smemo ločevati, saj se med seboj prekrivajo in 

dopolnjujejo (Kopelowicz in Liberman, 2003). Klinično okrevanje oziroma zdravljenje je zgolj 

začetek osebnega okrevanja oziroma mu je zgolj v oporo (Slade, 2009). Večinoma se nanaša na 

lajšanje oziroma odstranjevanje simptomov motnje (Kopelowicz in Liberman, 2003), medtem ko 

rehabilitacija zajema intervencije, ki pomagajo pri premagovanju prizadetosti in oviranosti, ki 

spremljata duševno motnjo (Švab, 2001). Namen uspešnega spopadanja s simptomi in oviranostjo, 

ki jo povzroča duševna motnja, je okrevanje, ki predstavlja zmožnost čim večje neodvisnosti 

bivanja in aktivne participacije na socialnem, delovnem, družinskem in rekreacijskem področju 

(Liberman in Kopelowicz, 2005).  

Stigma postavlja oviro pred okrevanje oseb s hudo duševno motnjo, saj vodi do oklevanja pred 

pravočasnim iskanjem pomoči, socialne izolacije, povzroča kroničen stres zaradi pričakovanja in 

izkušenj nepravične obravnave, zmanjšuje samozavest ter slabša samopodobo. Vse to otežuje dober 

potek okrevanja, ne glede na to, kako učinkovito je zdravljenje simptomov motnje (Wahl, 2012).  

Zaradi psihosocialnih aspektov, ki se povezujejo s stigmo, kot so predsodki in diskriminacija, s 

katero se morajo soočati osebe s hudo duševno motnjo, družba manj ceni dejanske zmožnosti in 

veščine teh posameznikov, obravnava jih kot manj kompetentne ter jim dodeljuje manj pomembno 

delo in lažje naloge (Wahl, 2012). Eden izmed mitov, ki jih je poskušala razbliniti Svetovna 

zdravstvena organizacija (2001) je, da osebe s hudo duševno motnjo niso sposobne delati. Delo 

predstavlja enega izmed najpomembnejših življenjskih okolij, vpliva na naše blagostanje in je 

ključni vidik okrevanja oseb s hudo duševno motnjo (Harnois in Gabriel, 2002). Karierni potencial 

oseb, ki imajo psihiatrično diagnozo, je kljub nasprotnim prepričanjem družbe odvisen od njihovih 

sposobnosti, izobrazbe, izkušenj, motivacije in trenutnega psihofizičnega počutja (Švab, 2009).  

Kljub mnogim raziskavam, ki so preučevale javno mnenje z namenom odkritja dejavnikov, ki 

vplivajo na takó negativne poglede in kljub prizadevanju, da bi spremenili pogled javnosti, B. 
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Pescosolido idr. (2010) ugotavljajo, da različni poskusi niso obrodili želenih sadov, s čimer se 

strinjajo tudi Schomerus idr. (2012), ki pravijo, da se odnos javnosti do oseb s hudo duševno motnjo 

v zadnjih 20 letih ni bistveno spremenil oziroma ostaja zavračanje relativno stabilno.  

Tudi aktivna politika zaposlovanja, empirični dokazi raziskav, delovanje dnevnih centrov za 

duševno zdravje in privlačne kampanje za promocijo duševnega zdravja in okrevanja pri hudi 

duševni motnji niso pripomogli k večji stopnji zaposlenosti oseb s hudo duševno motnjo, ki ostaja 

zaskrbljujoče nizka (Rebeiro Gruhl, Kauppi, Montgomery in James, 2012).  

Duševne motnje ne ovirajo samo posameznikov pri tem, da bi učinkovito vstopili ali ostali na trgu 

delovne sile, temveč predstavljajo tudi hude družbene in gospodarske posledice za njihove družine, 

skupnost in celotno gospodarsko stanje. Po ocenah slovenske Resolucije o nacionalnem programu 

duševnega zdravja 2014 do 2018 (Ministrstvo za zdravje RS, 2014) predstavlja slabo duševno 

zdravje izgubo najmanj 3 do 4 % bruto domačega proizvoda. Do izgub večinoma prihaja zaradi 

izgubljene produktivnosti, ki se kaže v obliki odsotnosti z dela, nezmožnosti za delo in zgodnjega 

upokojevanja (Evropska komisija, 2008, po Ministrstvo za zdravje RS, 2014). Duševne in 

vedenjske motnje so na primer v letu 2010 v Sloveniji povzročile izgubo 842.157 delovnih dni 

(Ministrstvo za zdravje RS, 2014).  

Da se bi lahko uspešno spopadli z izključevanjem posameznikov s hudo duševno motnjo iz 

zaposlovalnega sektorja, je pomembno, da ne poudarjamo samo pomembnosti dela za njihovo 

okrevanje in delujemo samo v smeri zmanjševanja brezposelnosti, temveč da jih pri tem aktivno 

podpremo. Leta 2008 je Slovenija naredila pomemben korak v smeri zagotavljanja in varovanja 

pravic oseb s hudo duševno motnjo s sprejetjem Zakona o duševnem zdravju. Kljub kritikam 

omenjenega zakona (npr. Žmitek, 2010) ta vpeljuje pomembne novosti na področju socialnega 

varstva. Tako na primer 92. člen Zakona o duševnem zdravju (2008) uvaja t. i. multidisciplinarni 

tim, ki ga sestavljajo psihiater, patronažna sestra, predstavnik centra za socialno delo in nevladnih 

organizacij, najbližja oseba in drugi, ki lahko vplivajo na potek obravnave v skupnosti, z namenom 

omogočanja celovite individualne obravnave. Sodelovanje med službami za duševno zdravje, 

delodajalci in potencialnimi uslužbenci je začetna točka, kjer lahko najdemo primeren dogovor za 

ponoven vstop na trg delovne sile in na delovno mesto, ki bo primerno glede na sposobnosti in 

spretnosti posameznika (Schulze in Angermeyer, 2003).  

Preden pa začnemo z načrtovanjem intervencij in oblikovanjem novih aktivnih politik zaposlovanja 

oseb s hudo duševno motnjo, je treba tematiko proučiti iz perspektive oseb, ki jih ta najbolj zadeva. 

Posameznike, ki imajo psihiatrično diagnozo, je treba vprašati, kaj pričakujejo ob iskanju zaposlitve 

in kakšna so njihova pričakovanja glede tega, kako jih delodajalci in bodoči sodelavci obravnavajo. 
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Prav tako je treba poizvedeti, s kakšnimi ovirami se soočajo pri zaposlovanju in koliko jih 

predsodki, diskriminacija in stigma ovirajo pri njihovih poskusih. To je namen pričujočega 

raziskovalnega dela.  

 

1.1 DUŠEVNA MOTNJA 

 

1.1.1 Kontinuum duševnega zdravja 

 

Duševna motnja ni zvezna entiteta, ki bi imela točno določene meje. Ni jasno, kje se začne in kje 

konča, čeprav bi to bilo praktično in pomirjevalno (Pierre, 2012). Slovenska Resolucija o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2014 – 2018 izhaja iz teze, da duševno zdravje ni enovit 

koncept (Ministrstvo za zdravje RS, 2014), temveč kontinuum, ki je sestavljen iz pozitivne in 

negativne dimenzije, meje med njima pa so nejasne, motne (Pierre, 2012).  

Svetovna zdravstvena organizacija (2006, str. 1) opredeli zdravje kot »stanje popolnega fizičnega, 

duševnega in socialnega blagostanja in ne zgolj kot odsotnost bolezni«. Pozitivni pol kontinuuma 

duševnega zdravja je SZO (2001, str. 3-4) opisala kot stanje dobrega počutja, v katerem vsaka 

posameznica/vsak posameznik spozna svoj potencial, ko se lahko spopada z običajnimi stresorji 

življenja, dela produktivno in plodno in je sposobna/sposoben prispevati svoji skupnosti.  

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja (Ministrstvo za zdravje RS, 2014) temu 

doda dobre odnose, tako s samim s seboj kot z drugimi, uspešno spoprijemanje z vsakodnevnimi 

izzivi in problemi ter zmožnost uspešnega delovanja na šolskem ali delovnem področju.  

Med pozitivnim in negativnim polom se nahaja sivo območje, saj je težko določiti, kje se zdravje 

prevesi v težavo in kje težava v duševno motnjo. Težave z duševnim zdravjem so lahko zgolj 

pokazatelj problemov ali pa predstavljajo dejavnike tveganja za razvoj duševnih motenj. Primer 

takšnih težav so lahko problemi s spanjem, neuspešnost na delovnem mestu, težave s samopodobo, 

ipd. (Ministrstvo za zdravje RS, 2014).  

Pomanjkanje jasnih meja ne pomeni, da duševna bolezen ne obstaja ali da so meje popolnoma 

arbitrarne (Pierre, 2012). Definicija negativnega pola, ki jo najdemo v peti različici Diagnostičnega 

in statističnega priročnika za duševne motnje Ameriškega psihiatričnega združenja (2013, str. 20), 

pravi: 

»Duševna motnja je sindrom, za katerega so značilne klinično pomembne motnje v 

posameznikovi kogniciji, regulaciji čustev ali vedenju, ki reflektirajo disfunkcijo v 
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človekovih psiholoških, bioloških in razvojnih procesih, pomembnih za mentalno 

funkcioniranje. Duševne motnje se večinoma povezujejo z velikim distresom ali/ in 

zmanjšano možnostjo sodelovanja v socialnih, poklicnih ali drugih pomembnih aktivnostih. 

Pričakovani ali kulturno sprejeti odgovori na določen stresor ali izgubo, kot na primer smrt 

ljubljene osebe, ni duševna motnja. Družbeno deviantno vedenje (npr. politično, religiozno 

ali spolno) in konflikti, ki so primarno med posameznikom in družbo, niso duševna motnja, 

razen če deviacija ali konflikt izvira iz disfunkcije pri posamezniku, kot je bilo opisano 

zgoraj«. 

Čeprav nikoli ne moremo zajeti vseh aspektov duševne motnje, obstajajo določeni elementi, ki 

morajo biti prisotni, da lahko govorimo o duševni motnji.  

Definicije so mišljene kot pomoč zdravnikom in so koristne za določanje prognoze, načrtovanje 

zdravljenja in morebitne napovedi izida zdravljenja. Zavedati pa se je treba, da diagnoza ni 

enakovredna potrebi po zdravljenju. Diagnoza je kompleksna odločitev zdravnika, ki mora presoditi 

o resnosti in izrazitosti simptomov, pacientovi stiski, povezani s simptomi in posledični 

nesposobnosti ter morebitnih tveganjih in prednostih zdravljenja (Ameriško psihiatrično združenje, 

2013). Uporabljati jo je treba zgolj v kontekstu medicinske ocene in klasifikacije (Švab, 2009).  

 

1.1.2 Klasifikacije hudih duševnih motenj 

 

V Sloveniji za klasifikacijo duševnih bolezni trenutno uporabljamo posodobljeno avstralsko 

modifikacijo desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodstvenih zdravstvenih 

problemov za statistične namene (2013).  

Poglavje o duševnih motnjah MKB-10-AM, verzija 6 (2013), vsebuje naslednje sklope: 

F00–F09 Organske, vključno simptomatske, duševne motnje 

F10–F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi 

F20–F29 Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje 

F30–F39 Razpoloženjske (afektivne) motnje 

F40–F48 Nevrotske, stresne in somatoformne motnje 

F50–F59 Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki 

F60–F69 Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi 
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F70–F79 Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) 

F80–F89 Motnje duševnega (psihološkega) razvoja 

F90–F98 Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci 

F99 Neopredeljena duševna motnja 

Za potrebe te raziskave se bomo osredotočili zgolj na shizofrenijo in depresivno motnjo, saj je 

vzorec zajel le posameznike s tema diagnozama. Po podatkih Andlin-Sobockega, Wittchena in 

Olesena (2005, po Ministrstvo za zdravje RS, 2011) se pogostost shizofrenije in bipolarne motnje v 

Sloveniji lahko primerja z drugimi državami in je 30 do 50 oseb na 100.000 prebivalcev. Zavedati 

pa se je treba, da Slovenija nima natančnih podatkov o obolevnosti za duševnimi motnjami, temveč 

temeljijo predstavljene številke na podatkih iskanja pomoči. Opravljena je bila tudi presečna 

raziskava o Duševnem zdravju prebivalcev Slovenije (Kamin idr., 2009), ki je pokazala, da je v letu 

2005 12,7 % anketiranih, ki so predstavljali reprezentativni vzorec odrasle populacije med 18 in 64 

let, moralo zaradi psiholoških, psihiatričnih ali duševnih težav omejiti svoje vsakodnevne aktivnosti 

ter so celo izostali z dela. 

Shizofrenija  

Na splošno so motnje shizofrenega spektra opredeljene z izkrivljenim mišljenjem, zaznavanjem in 

čustvovanjem, motnjami pozornosti, razvrščanja informacij in spomina ter spremembami občutka 

lastne osebnosti, hotenja in vedenja. Otopelo in prazno čustvovanje se več ne omenja kot značilnost 

bolnikov s shizofrenijo, saj je čustvena praznina slab in strokovno vprašljiv izraz za motnje v 

bolnikovem mišljenju in pozornosti do okolice (Švab, 2001, str. 12). Medtem ko so jasna zavest in 

intelektualne sposobnosti večinoma ohranjene, se s časom lahko razvijejo določeni kognitivni 

deficiti. Motnja najpogosteje prizadene najbolj osnovne funkcije, ki dajejo posamezniku občutek 

individualnosti in posebnosti, saj se zdi, da njegove najbolj intimne misli in občutke proti svoji volji 

deli z drugimi. Med najbolj pogostimi psihopatološkimi simptomi so (MKB-10-AM, verzija 6, 

2013, str. 247): 

a) fenomen miselnega odmeva, vcepljanje, odtegovanje ali prenašanje misli;  

b) blodnje, da nekdo nadzoruje ali vpliva na njihove misli ali telesne dele; 

c) slušne halucinacije, ki delujejo kot komentator posameznikovega vedenja, kot dialog med 

več osebami ali pa kot glasovi, ki prihajajo iz določenega dela posameznikovega telesa; 

d) blodnje, ki niso kulturno sprejemljive ali pa so popolnoma nemogoče, kot na primer 

posedovanje nadnaravnih moči; 
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e)  motnje v toku misli, ki vodijo do nerazumljivega ali nekoherentnega govora ali 

neologizmov; 

f) katatonično vedenje, kot na primer pozicioniranje telesa kot voščena lutka, mutizem ali 

stupor; 

g) negativna simptomatika, kot na primer apatija, medli ali nekongruentni čustveni odzivi, ki 

večinoma vodijo do tega, da se osebe same umaknejo iz družbe; 

h) sprememba v splošni kvaliteti posameznikovega delovanja, ki vodi do pomanjkanja 

zanimanja in ciljev v življenju. 

Shizofrene motnje lahko potekajo kontinuirano, epizodično s progresivnim ali stabilnim deficitom, 

lahko pa se pojavi samo ena ali nekaj epizod s popolno ali delno remisijo (MKB-10-AM, verzija 6, 

2013).  

Depresivna motnja 

Skupna lastnost vseh depresivnih motenj je prisotnost žalostnega, praznega in razdražljivega 

razpoloženja, ki ga spremljajo somatske in kognitivne spremembe, ki pomembno vplivajo na 

posameznikovo zmožnost vsakodnevnega funkcioniranja (Ameriško psihiatrično združenje, 2013). 

Somatski simptomi, ki spremljajo depresivno motnjo, se kažejo v obliki psihomotorične 

upočasnjenosti, nemira, izgube apetita in telesne teže, moteno je spanje. Večinoma upadeta 

samospoštovanje in samozaupanje in celo pri blagi motnji se pogosto pojavijo krivdne ideje in 

razmišljanja o lastni ničvrednosti. Slabo razpoloženje se ne spreminja iz dneva v dan temveč ostaja 

stabilno, interesi in prijetna občutja izginejo. Depresivna motnja se glede na pogostost in izrazitost 

simptomov deli na blago, zmerno in hudo (MKB-10-AM, verzija 6, 2013, str. 256). 

 

1.2 DISKRIMINACIJA  

 

Pri opisovanju stigme in njenih komponent se pogosto srečujemo s pojmi, ki sam koncept stigme 

predhajajo, so z njim povezani ali pa so njegova posledica. V nadaljevanju bodo nekoliko 

podrobneje pojasnjeni predsodki, stereotipi in diskriminacija ter njihova povezanost s stigmo.  
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1.2.1 Stereotipi in predsodki  

 

Ljudje smo nenehno izpostavljeni ogromni količini informacij, ki jih sprejemamo, dekodiramo in 

predelujemo (Nastran Ule, 2000). Na podlagi predelave informacij gradimo znanje, ki nato določa 

naše nadaljnje ravnanje. Preobremenjenost z informacijami posameznika skorajda prisili, da 

poenostavi kompleksnost pojavov, s katerimi je obkrožen. To poteka s poudarjanjem tipičnih 

lastnosti in potez objektov ali subjektov na osnovi njihove skupinske pripadnosti, z namenom 

izogibanja neskladnosti v zaznavanju in obvladovanju realnosti, kar imenujemo stereotipiziranje 

(Nastran Ule, 2000). Stereotipi, ki nam po eni strani pomagajo pri obvladovanju preobilja 

informacij, vodijo tudi do dveh usodnih napak v pripisovanju. Prva napaka je, da obravnavamo 

ljudi, ki so nam bolj podobni kot bolj različne od članov drugih skupin, kot so to v resnici. Druga 

napaka je, da je zaznavanje skupin vedno pristransko in diskriminatorno, saj smo nagnjeni k 

prepričanju, da je skupina, ki ji pripadamo, boljša od tiste, ki ji ne pripadamo (Nastran Ule, 2000). 

Napake v pripisovanju pa posledično vodijo do predsodkov.  

Rot (1972, po Nastran Ule, 2000, str. 163) definira predsodke kot »vrsto stališč, ki niso upravičena 

in preverjena, a jih spremljajo intenzivne emocije in so odporna na spremembe«. Predsodki 

predstavljajo latentno dispozicijo oziroma pripravljenost na obnašanje, kar pa ne pomeni, da se bo 

ta dispozicija tudi manifestirala.  

 

1.2.2 Definiranje diskriminacije  

 

Dokler gre samo za nek skupek prepričanj o nekem posamezniku, ki so bila ustvarjena samo na 

podlagi njegove pripadnosti neki skupini, govorimo o predsodkih, ko pa ti predsodki preidejo v 

vedenje oziroma do drugačnega obravnavanja določenih oseb zaradi njihove pripadnosti, to 

imenujemo diskriminacija (Nastran Ule, 2000).  

Diskriminacija je »kršenje točno določene pravice, to je pravice do enakega obravnavanja na vseh 

področjih, kot so zaposlovanje, izobraževanje, dostop do dobrin in podobno« (Kogovšek in 

Petković, 2007, str. 12). Rečemo lahko, da diskriminacija pomeni slabše ali manj ugodno 

obravnavanje določene osebe zaradi kakšne od njenih osebnih lastnosti, ki si jih človek ne izbere 

sam, temveč se z njimi rodi ali jih ne more spremeniti (Kogovšek in Petković, 2007). 

Diskriminacija se pojavlja v vseh družbah in kulturah in omejuje svobodo ljudi. Neenakopravno 

obravnavanje se lahko pojavlja zaradi rase, spola, spolne usmerjenosti, starosti, jezika, vere, 
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zdravstvenega stanja, invalidnosti, izobrazbe, socialno ekonomskega statusa, družbenega položaja 

itn. ter omejuje ljudi pri razvijanju lastnega potenciala in talentov, ki bi lahko prispevali k 

posameznikovi konkurenčnosti na trgu dela, kar posledično vpliva tudi na širše gospodarstvo in 

produktivnost. Diskriminacija veča socialno neenakost in vodi do socialne izključenosti (Kogovšek 

in Petković, 2007).  

Vsakdo lahko postane žrtev diskriminacije (Kogovšek in Petković, 2007), prizadene tako 

posameznika, kakor tudi skupino ljudi. Vsaka diskriminacija je protizakonita in krivična, ne glede 

na to, ali je namerna ali nenamerna (Greif, 2006). Prav tako lahko diskriminacijo povzroča aktivno 

ali pasivno ravnanje, torej da storimo dejanje, ki nekoga diskriminira ali pa ne storimo nečesa, kar 

bi lahko diskriminacijo preprečilo. Za diskriminacijo šteje tudi, kadar obstajajo medosebne razlike, 

ki zahtevajo drugačno obravnavo, a do te ne pride (Kogovšek in Petković, 2007).  

Pojem, ki se povezuje z diskriminacijo, je njena posledica – marginalizacija. Ta pomeni 

izključenost osebe ali skupine iz družbe ali odrinjenost na rob družbe (Kogovšek in Petković, 2007, 

str. 13). Kaže se kot otežen ali celo onemogočen dostop do dobrin (npr. stanovanj), storitev (npr. 

zdravstvenih storitev) in predvsem do uresničevanja pravic (npr. pravica do enakih možnosti pri 

zaposlovanju) (Kogovšek in Petković, 2007, str. 14).  

Nasprotje marginalizacije je integracija, ki predstavlja vključenost posameznika ali skupine v 

večinsko družbo tako, da ji je omogočen enak dostop do zaposlitve, stanovanj, zdravstvenih 

storitev, šolanja in načina življenja, kot ga ima večina prebivalstva. Hkrati je treba posamezniku 

omogočiti možnosti gojenja lastne kulture, jezika ali načina življenja, če tako želi (Kogovšek in 

Petković, 2007, str. 14). Pomembno je poudariti, da za integracijo ni potrebna samo odsotnost 

diskriminacije, temveč posebni ukrepi, s katerimi posameznikom in skupinam omogočimo enake 

možnosti (Kogovšek in Petković, 2007, str. 14).  

 

1.3 STIGMA 

  

Vprašanje: »Kaj je stigma?« nima zgolj enega in jasnega odgovora. Fenomen stigme je definiran 

multidisciplinarno in vključuje prispevke psihologov, sociologov, antropologov in politologov, ki 

vsak na svoj način prispevajo k definiciji. Čeprav se pojmovanja teh ved med seboj prekrivajo in 

nadgrajujejo, ima vsaka veda drugačno teoretično orientacijo. Zaradi kompleksnosti fenomena se 

zdijo variacije v definicijah nujno potrebne. V nadaljevanju bomo poskusili zajeti različne 

konceptualizacije fenomena, raziskovalne začetke in razvoj skozi desetletja ter različne perspektive.  
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1.3.1  Konceptualizacija stigme  

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) nas popelje v zgodovino, saj poda definicijo grške 

besede στίγμα, ki je predstavljala »znamenje, narejeno pobeglim sužnjem in hudodelcem«. 

Posamezniki, ki so v času starih Grkov in Rimljanov kršili družbene norme, so bili ožigosani z 

namenom jasnega označevanja njihove drugačnosti in neustreznosti. Znamenja, ki so bila vrezana 

ali vžgana v kožo, so označevala okuženo, omadeževano osebo, ki se ji je bolje izogniti, še posebej 

na javnih mestih. Kasneje, z vzponom krščanske religije, sta se znamenju pridružili še dve metafori. 

Prva se nanaša na telesne znake božje milosti in druga na telesne znake fizične motnje (Goffman, 

1963).  

Erving Goffman je leta 1963 postavil koncept stigme v sociološko-psihološki kontekst in se oddaljil 

od stigme kot telesnega znaka. Definicija stigme, ki položi temelje nadaljnjim proučevalcem tega 

fenomena, je, da je ta »lastnost, ki globoko sramoti in zreducira nosilca iz celotne in običajne osebe 

na okuženo, takšno, ki nima odobravanja« (1963, str. 12). Vendar vztraja, da ni pomembno samo 

posedovanje lastnosti, da je oseba sprejeta oziroma zavržena, ampak gre za odnos med družbo in to 

lastnostjo (Goffman, 1963). Stigma dandanes oseb ne označuje več fizično, označi jih socialno, 

razlika med nestigmatizirano in stigmatizirano osebo pa ni vprašanje realnosti, temveč perspektive.  

Jones idr. (1984) so nadgradili Goffmanovo delo ter poskusili konkretizirati koncept stigme z 

določitvijo šestih dimenzij. Stigma naj bi bila odvisna od tega, če je mogoče stanje zakriti, kako 

(i)reverzibilno je stanje, kako moteče je za okolico, kakšna je estetika oziroma pomanjkanje le-te, 

kako je stanje nastalo, torej od možnosti pripisovanja krivde za nastanek do tega, kakšen strah pred 

nevarnostjo vzbuja pri drugih ljudeh. 

Stafford in Scott (1986, str. 80) sta predlagala definicijo stigme, ki pravi, da je stigma 

»karakteristika oseb, ki so v nasprotju z normami neke socialne enote«, pri čemer normo definirata 

kot »skupno prepričanje, da se mora oseba obnašati na določen način v določenem času« (Stafford 

in Scott, 1986, str. 81). J. Crocker, B. Major in Steele (1998, str. 505) pravijo, da »stigmatizirani 

posedujejo (oziroma naj bi posedovali) neko lastnost ali karakteristiko, ki izraža družbeno 

identiteto, ki je razvrednotena v določenem kulturnem kontekstu«.  

Link in Phelan (2001, str. 367) sta poskušala povezati obstoječe definicije v celoto s 

konceptualizacijo stigme, ki je prikazala povezavo sledečih komponent:  
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Ljudje razločujejo in označujejo človeške razlike; 

 

prevladujoče kulturne razlike povežejo označene osebe z nezaželenimi značilnostmi – z negativnimi 

stereotipi; 

 

označene osebe so razvrščene v točno določene kategorije, kar privede do najvišje stopnje 

separacije med »nami« in »onimi«; 

 

označena oseba izkusi izgubo statusa in diskriminacijo, ki vodi do neenakih izidov. 

Slika 1. Povezava komponent stigme (Link in Phelan, 2001, str. 367).  

Po njunem mnenju je stigma popolnoma odvisna od dostopa do socialne, ekonomske in politične 

moči, ki dovoli identifikacijo oziroma različnost, gradnjo stereotipov, separacijo označenih oseb in 

predalčkanje v določene kategorije in polno izvršitev neodobravanja, zavrnitve in diskriminacije 

(Link in Phelan, 2001, str. 367). Osebe z manjšo močjo, kot na primer osebe s hudo duševno 

motnjo, prav tako lahko označujejo, stereotipizirajo in se kognitivno distancirajo od močnejših 

skupin, na primer psihiatrov, vendar nimajo moči, bodisi socialne, kulturne, politične, ipd., ki bi 

lahko povzročila dejanske posledice in vodila k diskriminaciji. Link in Phelan (2001) pravita, da v 

takšnih primerih sploh ne moremo govoriti o stigmatizaciji.  

Problem teh poskusov konceptualizacije fenomena je, da se še vedno osredotočajo na problem v 

posamezniku, na lastnost, ki jo posameznik poseduje in na to, kakšne kognitivne procese vzbuja 

predelovanje informacij o tem posamezniku pri drugih, kakšen je širši kulturni kontekst. Pozabljajo 

pa na pomen situacije za tistega, ki doživlja stigmo. Stigma povzroča spremembe v 

posameznikovem dojemanju sebe, svojega telesa, družbe, zavrnitve, njegovega socialnega statusa in 

doživljanju nadzora nad situacijo, boleznijo, motnjo, svojim življenjem (Stuenkel in Wong, 2013).  

Ta manko naslovita A. Jacoby (1994) in Scambler (2004), ki koncept stigme ločita na »doživljeno« 

in »izvedeno«. Prva se nanaša na ponotranjeno percepcijo stigmatiziranih oseb, da »niso dovolj 

dobre«, na njihove občutke razvrednotenja. Ima dve komponenti, in sicer strah, da se bodo drugi do 

njih obnašali drugače oziroma da jih bo družba označila za drugačne. Pri tem je popolnoma 

nepomembno, ali je lastnost, ki jo družba stigmatizira, vidna ali ne. Druga komponenta je sram, ki 

pomeni, da je oseba ponotranjila oznako in tako tudi vidi samo sebe kot neustrezno (Scambler, 

2004). Izvedena stigma se po drugi strani nanaša na vedenje in percepcije drugih do posameznika, 
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ki je označen kot drugačen (Scambler, 2009). Obe obliki stigme se medsebojno ne izključujeta in se 

lahko tudi prekrivata (Stuenkel in Wong, 2013).  

Stigma je univerzalni in vseprisotni fenomen (Goffman, 1963). Posamezniki, ki pripadajo ranljivim 

skupinam, se neprenehoma zavedajo destruktivne moči, ki jo ta poseduje in se ji poskušajo na vsak 

način izogniti (Whitley in Cambell, 2014). Načini, kako reagirati, so tako različni, kot so različni 

posamezniki. Upoštevajoč delo Stuenkela in Wonga (2013, str. 55-59), navajamo nekaj primerov: 

- pretvarjanje: oseba se pretvarja, da je »normalna«, da nima motnje, ki jo družba stigmatizira 

(Goffman, 1963). To je mogoče pri stanjih, ki niso vidna ali jih je mogoče zakriti. Takšno 

vedenje je lahko za posameznika izredno škodljivo, saj lahko povzroči izogibanje iskanja 

pomoči; 

- prekritje: oseba v primeru potencialne grožnje zavestno poskuša zmanjšati pomembnost 

stanja, ki bi ga lahko družba stigmatizirala. To pomeni, da oseba motnje ne poskuša prikriti, 

temveč jo poskuša minimizirati. Ena izmed tehnik je lahko humor, ki zmanjša anksioznost 

pri drugih in naredi situacijo bolj znosno (Goffman, 1963); 

- ravnodušnost: oseba se odloči, da ne bo razmišljala oziroma razpravljala o bolečih 

dogodkih. Tega načina se večinoma poslužujejo osebe, ki se že dalj časa borijo s 

stigmatizirajočim vedenjem družbe; 

- odpor in zavrnitev: posameznik se odloči, da bo spregovoril in izzval pravila, ki ga ovirajo 

pri tem, da bi bilo zadoščeno njegovim potrebam. Ta obrambna mehanizma lahko 

pripomoreta k boljši samopodobi; 

- izolacija: osebe so nagnjene k ločevanju v manjše skupine, saj je večinoma to bolj 

enostavno, zahteva manj truda. Čeprav lahko obkrožanje s sebi enakimi povečuje občutek 

»normalnosti«, takšna separacija razlike med skupinami samo še poveča (Link, Cullen, 

Stuening, Shrout in Dohrenwend, 1989); 

- informacijski management: osebe se odločijo, komu bodo zaupale svoje stanje in na ta način 

same razpolagajo z informacijami.  

Različne konceptualizacije, definicije in perspektive obravnavanja stigme nakazujejo, da ta 

fenomen zadeva družbeno, medosebno in individualno raven človekovega delovanja, da se 

manifestira na različne načine, enkrat bolj, drugič manj očitno ter da povzroča čustven in vedenjski 

odziv, ne glede na perspektivo. 
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Označbe 
Simptomi 
Omejene spretnosti 
Videz 

Avtoritarizem  

Benevolenca  

Socialne omejitve 

Nevarnost 

STEREOTIPI ZNAMENJE 

1.3.2 Stigma duševne motnje  

 

Duševna motnja je kot dvorezni meč (Corrigan, 2000). Po eni strani se morajo posamezniki 

spopadati s simptomi njihove motnje, kot so halucinacije, blodnje, anksioznost in motnje v 

razpoloženju, ki že sami po sebi osebam s hudo duševno motnjo hudo otežujejo, da bi lahko delali, 

živeli samostojno in dosegali zadovoljivo kvaliteto življenja (Rüsch, Angermeyer in Corrigan, 

2005). Vendar se izkušnja duševne motnje ne konča pri spoprijemanju s simptomi. Stigma je hkrati 

kar tudi »druga bolezen« (Finzen, 1996, po Schulze in Angermeyer, 2003). Njene uničujoče 

posledice so včasih celo hujše kot omejitve motnje same (Switaj, Wciórka, Smolarska-Switaj in 

Grygiel, 2009). Stigmatizacija še dodatno prizadene osebe s hudo duševno motnjo in pripomore k 

socialni izolaciji, omejenim življenjskim možnostim in odvrne ljudi od pravočasnega iskanja 

pomoči (Schulze in Angermeyer, 2003).  

Večina definicij, opazovanj in oblik stigme velja tudi za stigmo duševne motnje. Pravzaprav je ta 

ena izmed najbolj jasnih primerov, kako stigma deluje in kakšne posledice ima za stigmatizirano 

osebo.  

 

 

 

 

Slika 2. Struktura stigme duševne motnje (Corrigan, 2000).  

Čeprav je osnovni princip delovanja enak, obstajajo pri stigmi duševne motnje majhne razlike in 

podrobnosti, ki so specifične prav za njo. Družba oseb s hudo duševno motnjo ne more označiti na 

podlagi njihovega videza, saj se ti posamezniki vizualno ne razlikujejo od splošne populacije. 

Znamenja, ki sprožijo nastanek stereotipov, so po Corriganu (2000, str. 49-50): 

- označevanje posameznikov zaradi njihove diagnoze: za označevanje je dovolj, če je oseba 

znana kot duševno bolna; 

- simptomi motnje: nenavadno obnašanje, jezikovne nepravilnosti, govorjenje s samim seboj 

so npr. lahko znaki duševne motnje, ki plašijo javnost; 

- slabe socialne spretnosti: slab očesni stik, telesna drža in izbira nenavadnih tem pogovora; 

- osebni videz: predvsem osebna higiena.  

Zaposlitev 

Bivališče 

Pripadnost 

 

DISKRIMINACIJA 
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Če povzamemo, stereotip o duševnem bolniku je, da je ta hudo vedenjsko moten, nesposoben, 

nepredvidljiv, zanemarjenega videza ter da je nevaren (Švab, 2009).  

Corrigan in A. Watson (2002, str. 17) povzemata nekaj reakcij javnosti na te stereotipe, torej 

načinov diskriminacije:  

- avtoritarizem: prepričanje, da so osebe s hudo duševno motnjo neodgovorne, zato morajo 

drugi namesto njih sprejemati življenjske odločitve; 

- benevolenca: dobrohotnost do nesrečnikov, ki pa se lahko sprevrže v pokroviteljsko vedenje 

do oseb s hudo duševno motnjo; 

- izključitev iz družbe: zaradi prepričanja o nevarnosti oseb s hudo duševno motnjo, jih želi 

javnost izključiti iz družbe.  

Čeprav se je v zadnjih letih med raziskovalci povečalo zanimanje za raziskovanje področja stigme 

duševne motnje, vsi aspekti problema niso bili deležni enake pozornosti. Do sedaj se je večina 

raziskav na področju stigme hude duševne motnje ukvarjala z negativnimi reakcijami okolja do 

oseb s psihiatrično diagnozo, medtem ko je ostalo subjektivno občutenje stigme prizadetih ljudi na 

obrobju (Angermeyer idr., 2004; Shultze in Angermeyer, 2003). Raziskave, ki ignorirajo slednji 

aspekt proučevanja stigme, so pomanjkljive v zmožnosti razumevanja koncepta. Podajo nam 

informacije o tem, kaj se lahko zgodi v situacijah, v katerih se znajdejo osebe s hudo duševno 

motnjo, kar pa nam ničesar ne pove o resničnem stanju. Javno mnenje se ne prenaša neposredno v 

vedenje. Ljudje se lahko naučijo skrivati svoje poglede, ki morda niso socialno zaželeni, kar pa ne 

pomeni, da jih ne obdržijo in se v skladu z njimi tudi ne vedejo. Druga možnost je, da se ob 

soočenju z resnično situacijo vedejo popolnoma v nasprotju s prepričanjem, ki ga imajo. To, kar 

nam ljudje povedo o svojem mnenju glede oseb s hudo duševno motnjo, nima nič skupnega s tistim, 

kar osebe s hudo duševno motnjo doživljajo. Zanemarjanje vidika oseb s hudo duševno motnjo in 

prepričanje, da zaradi svoje patologije niso zmožni natančno opisati svojih izkušenj in tako 

prispevati k razumevanju stigme, je pravzaprav ena izmed pojavnih oblik stigme, saj spodbuja 

prepričanje, da je njihovo mnenje manjvredno, njihove percepcije in kognicija pa nezanesljivi 

(Wahl, 1999). Zavedati se moramo, da nam še tako rigorozna metodologija pri študijah, ki zajemajo 

javno mnenje, ne omogoča popolnega razumevanja stigme in je zato prispevek oseb s hudo duševno 

motnjo neprecenljiv.  

Raziskovalci, ki so stigmo proučevali skozi oči oseb s hudo duševno motnjo, so poročali, da te 

osebe stigmo največkrat občutijo na področju medosebnih interakcij in bližnjih odnosov in kot 

ovire, ki jih stigmatizacija zaradi njihovega stanja postavlja pred dostop do socialnih vlog, kot so 

partnerstvo in zaposlitev. Tisti, ki so stigmo v večji meri pričakovali, so imeli tudi slabšo fizično 



20 
 

kvaliteto življenja, več omejitev na delovnem mestu ali pri dostopu do dela ter več omejitev na 

socialnem področju, ne glede na to ali so imeli negativne izkušnje ali ne (npr. Cechnicki, 

Angermeyer in Bielanska, 2011; Rüsch idr., 2005; Schulze in Angermeyer, 2003; Thornicroft idr., 

2009; Wahl, 1999).  

Osebe s hudo duševno motnjo se poskušajo spopadati s stigmo z obrambnimi mehanizmi in 

strategijami, ki pa jim velikokrat bolj škodujejo kot koristijo. Ena izmed najbolj pogostih strategij, s 

katero se poskušajo izogniti stigmatizaciji in posledično socialni zavrnitvi je, da poskušajo svojo 

motnjo skriti. To jim povzroča dodaten stres, saj se nenehno bojijo, da bo njihova okolica odkrila, 

da nekaj prikrivajo. Skrivanje je velikokrat osnovano na izkušnjah, da so se jih ljudje začeli 

izogibati, ko so izvedeli, da imajo duševno motnjo. Če do tega vedenja pride zaradi strahu pred 

socialno zavrnitvijo, je posledica povsem presenetljiva. Osebe se zaradi stresa, ki ga povzroči 

skrivanje diagnoze, začnejo izogibati ljudem in se velikokrat popolnoma osamijo (Goffman, 1963; 

Switaj idr., 2009; Švab, 2009).  

Če je bila v zgodovini stigma duševne motnje izražena na aktiven ali celo agresiven in jasen način, 

se dandanes izkazuje kot pasivnost (Nastran Ule, 1999). Osebe s psihiatrično diagnozo se z 

ignoriranjem in molkom potiska na družbeni rob ali pa se jih z aktivno pasivnostjo popolnoma 

izloča (Švab, 2009). 

 

1.4 ZAPOSLITEV IN STIGMA DUŠEVNE MOTNJE 

 

1.4.1 Zaposlitev in duševna motnja  

 

Večina ljudi preživi na delovnem mestu kar tretjino svojega življenja, kar pomeni, da je delovno 

okolje eno izmed najpomembnejših življenjskih okolij (Ministrstvo za zdravje RS, 2014). V 

Sloveniji predstavlja aktivna populacija, torej osebe med 18 in 65 let, največji delež prebivalstva 

(Ministrstvo za zdravje RS, 2011). Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo 

julija 2014 v tej kategoriji 918.034 oseb, od tega je bilo 87,3 % zaposlenih, med njimi je bilo 10,5 

% samozaposlenih in 12,7 % registriranih brezposelnih. V času ekonomske krize je veliko 

posameznikov izgubilo službo. Trg delovne sile je nepopustljiv, težka ekonomska prihodnost čaka 

prav vsakogar, tiste z motnjo ali brez nje, tiste, ki niso zmožni zadostiti zahtevam situacije (Baron 

in Salzer, 2002). Posamezniki s hudo duševno motnjo predstavljajo še zlasti ranljiv del populacije, 

saj so izrazito redkeje zaposleni kot splošna populacija (npr. Boardman, Grove, Perkins in 



21 
 

Shepherd, 2003; Mechanic, Bilder in McAlpine, 2002). Stopnja nezaposlenosti med temi 

posamezniki naj bi bila med 75 – 89 % (Mechanic idr., 2002), po podatkih Svetovne zdravstvene 

organizacije pa celo 90 % (Harnois in Gabriel, 2002).  

 

1.4.2 Ovire pri iskanju zaposlitve  

 

Najpogostejši dejavniki, ki se omenjajo pri pojasnjevanju tako visoke brezposelnosti pri osebah s 

hudo duševno motnjo, so prav motnja sama, stigma, ki motnjo spremlja, neučinkovitost programov 

zaposlitvene rehabilitacije in neuspešna politika zaposlovanja oseb s hudo duševno motnjo (Baron 

in Salzer, 2002).  

Kljub napredku psihofarmakoterapije, ki pomaga posameznikom s hudo duševno motnjo pri 

obvladovanju simptomov, ti posameznikom še vedno otežujejo uspešno opravljanje dela (Baron in 

Salzer, 2002). Z. Russinova, Bloch in A. Lyass (2007) so ugotovili, da je pojav ali poslabšanje 

psihiatričnih simptomov najpogostejši razlog za prekinitev zaposlitve. Ni pa nujno, da do te 

prekinitve pride na pobudo delodajalcev; tako se večinoma odločijo zaposleni sami, saj jim 

simptomi otežujejo delovni proces. Narava duševne motnje vpliva tudi na socialne spretnosti, ki jih 

osebam s hudo duševno motnjo velikokrat primanjkuje, te pa so nujne tako za uspešno pridobitev 

zaposlitve kot tudi za dobre odnose na delovnem mestu (Becker idr., 1998). Nenazadnje vpliva 

duševna motnja tudi na posameznikove kognitivne sposobnosti in sicer v smislu, da vpliva na 

organizacijo misli in uspešno reševanje problemov, kar pa je nujno za dobro izvedbo dela (Baron in 

Salzer, 2002).  

Z naraščajočim zavedanjem, da duševna motnja otežuje dostop do zaposlitve, je naraščalo tudi 

število rehabilitacijskih programov za pomoč pri premagovanju teh težav. Ena izmed strategij za 

preprečevanje marginalizacije te ranljive populacije je zaposlitvena rehabilitacija. 4. člen Zakona o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2004) definira zaposlitveno rehabilitacijo 

takole: 

»Zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno 

delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero«.  

Invalid je v 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2004) definiran 

kot: 

»Oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri 

so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali 
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bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v 

zaposlitvi napreduje«.  

V vsakodnevni praksi se organizacije, ki vodijo zaposlitvene rehabilitacije, soočajo z mnogimi 

izzivi pri iskanju zaposlitve za osebe s hudo duševno motnjo (Rebeiro Gruhl idr., 2012). 

Uporabniki, vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo v Sloveniji, poročajo o višji stopnji 

samostojnosti tako na poklicni kot na vsakodnevni ravni, o izboljšani samopodobi in višjem 

vrednotenju lastne vrednosti. Predvsem pa uporabniki pridobijo zmožnost bolj konstruktivnega 

pogleda na probleme in prihodnost (Ponikvar in Popit Tkalec, 2008). Kljub najboljšim namenom je 

eden izmed največjih problemov, ki se izpostavlja v zvezi z zaposlitvenimi rehabilitacijami, ta, da 

dotični programi do sedaj niso dosegli večjih uspehov pri povišanju zaposlenosti oseb s hudo 

duševno motnjo. Kadar se rehabilitacija uspešno zaključi z delovnim mestom, je to največkrat za 

polovični delovni čas ali v službah, ki ne zagotovijo posameznikove finančne neodvisnosti in jih 

drži na ali celo pod pragom revščine (Baron in Selzer, 2002). Pri tem je treba poudariti, da se v 

programe zaposlovanja, kot je zaposlitvena rehabilitacija, večinoma vključuje osebe z nižjo 

izobrazbo in pomanjkljivimi delovnimi izkušnjami, kar že brez diagnoze hude duševne motnje 

omejuje pri zaposlovanju tako posameznike kot tudi programe za iskanje zaposlitve tem 

posameznikom (Mechanic, Bilder in McAlpine, 2002).  

Prav izobrazba oziroma pomanjkanje le-te, je še en ključen dejavnik, ki se vse pogosteje omenja kot 

ovira pri iskanju zaposlitve. Stopnja izobrazbe vpliva na tip dela, višino plače in ugodnosti, ki jih 

delo ponuja. Pri osebah s hudo duševno motnjo se velikokrat zgodi, da nastop motnje prekine potek 

izobraževanja, njihova stopnja izobrazbe pa velikokrat odraža boj s simptomi motnje. Vendar pa se 

je treba zavedati, da nizka izobrazba ali prekinitev delovnega razmerja velikokrat nima ničesar s 

hudo duševno motnjo, temveč so v ozadju drugi dejavniki. Tako kot splošna populacija, se tudi 

osebe s hudo duševno motnjo razlikujejo v svojih sposobnostih in izobrazbenih aspiracijah (Baron 

in Salzer, 2002).  

D. Becker idr. (1998) so ugotovili, da prihaja do težav pri iskanju zaposlitve zaradi pomanjkanja 

delovnih izkušenj, kar so potrdili tudi J. Catty idr. (2008). Če oseba v preteklosti ni imela 

dolgoletnih delovnih izkušenj, se je velikokrat pokazalo, da udeleženci niso imeli vzpostavljenih 

delovnih navad in jim je poln delovnik predstavljal veliko težav, kar lahko vodi do potrjevanja 

stereotipov o nezanesljivosti oseb s hudo duševno motnjo na delovnem mestu.  
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1.4.3 Prednosti zaposlitve za osebe s hudo duševno motnjo  

 

Zaposlitev ne prinaša samo materialnih dobrin, temveč tudi socialno identiteto in status, način 

strukturiranja in organiziranja časa pa daje človeku občutek osebnega dosežka (Biggs, Hovey, 

Tyson in Macdonald, 2010; Boardman idr., 2003). Sodelavci so lahko vir socialnih stikov in 

pripomorejo k izboljšanju socialnih spretnosti in k izgradnji socialne mreže ali pa vsaj vplivajo na 

željo po izgradnji bližnjih odnosov (Nieminen idr., 2012-2013). Osebe s hudo duševno motnjo so še 

posebej občutljive na negativne učinke nezaposlenosti, kot so pomanjkanje strukture, smisla in 

identitete, ki jih takšno stanje prinaša (Boardman idr., 2003). Dnevna rutina, ki jo prinaša delo, je 

ena izmed strategij, ki lahko pomaga uporabnikom pri soočanju z njihovo motnjo. To je še posebej 

pomembno na začetku njihovega okrevanja, kjer delo lahko pomaga pri stabilizaciji in dviganju 

njihovega splošnega zadovoljstva v življenju (Dunn, Wewiorski in Rogers, 2008). Raziskave so 

pokazale, da imajo posamezniki, ki jim uspe pridobiti in obdržati zaposlitev, več možnosti, da bodo 

ostali zaposleni in bodo tudi redkeje hospitalizirani (Nieminen idr., 2012-2013).  

Cunningham, Wolbert in M. Brockmeier (2000) so ugotovili, da osebe s hudo duševno motnjo, ki 

so zaposlene, gledajo na motnjo drugače kot tiste, ki so brezposelne. Slednje namreč poskušajo ali 

prikrivati svojo motnjo ali pa se z njo identificirajo, njihove strategije upravljanja z motnjo pa so 

prikrivanje simptomov ali odrivanje težav na stran. Osebe, ki so zaposlene, pa v večji meri gledajo 

na motnjo kot le na enega izmed delov sebe.  

 

1.4.4 Stigma in diskriminacija pri zaposlovanju  

 

Stigmatizacija in diskriminacija predstavljata po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO, 

2001) najhujšo oviro pri izboljševanju stanja in okrevanja oseb z duševnimi motnjami in povečujeta 

njihovo nezmožnost vključevanja v vsakodnevne aktivnosti in s tem poslabšujeta potek njihove 

bolezni. Stigma deluje v kontekstu zaposlovanja kot orientacija v smeri izključitve oseb s hudo 

duševno motnjo iz polne participacije na trgu delovne sile in kot dispozicija za diskriminacijo oseb 

s hudo duševno motnjo (Krupa, Kirsh, Cockburn in Gewurtz, 2009). Stigma duševne motnje okrepi 

prepričanje, da so takšni posamezniki nezanesljivi ali celo nevarni (npr. Mechanic idr., 2002; SZO, 

2001; Švab, 2009).  

Pri zaposlovanju se stigma kaže kot oklevanje delodajalcev, da bi zaposlili osebo s hudo duševno 

motnjo (Mechanic idr., 2002). Slovenska raziskava o odnosu delodajalcev do zaposlovanja oseb z 
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duševno motnjo je pokazala, da se tisti, ki nimajo izkušenj z zaposlovanjem tega dela populacije, 

bojijo zaposliti osebo s hudo duševno motnjo, saj ne vedo, kaj lahko pričakujejo, koliko zares 

vpliva motnja na njihove sposobnosti, kakšne prilagoditve bodo potrebne, kako bo motnja vplivala 

na prisotnost na delovnem mestu in koriščenje bolniške, bojijo se odnosa do ostalih zaposlenih. 

Delodajalci, ki že imajo tovrstne izkušnje z zaposlovanjem, pa tega strahu niso izražali (Plemelj in 

Gričar, 2012). Pri iskalcih zaposlitve se pričakovanje stigme velikokrat kaže kot skrivanje svoje 

duševne zdravstvene zgodovine (Mechanic idr., 2002). Posledice so vidne na višji stopnji 

brezposelnosti (Krupa idr., 2009; Link in Phelan, 2001; Mechanic idr., 2002), nizkem socialnem 

položaju, manjšem dostopu do izobraževanja (Ministrstvo za zdravje RS, 2011) in višjem odstotku 

prejemanja socialne podpore in invalidnine (Mechanic idr., 2002).  

Poleg naštetih posledic povzročanje marginalizacije posameznikov s hudo duševno motnjo in večje 

ogroženosti glede brezposelnosti  ̶ stigma povzroča tudi to, da so posameznikom dodeljena 

(mogoča) delovna mesta, ki so pod njihovimi sposobnostmi (Ramsay, Stewart in Compton, 2012) in 

v oziru na prihodnost velikokrat negotova. Takšna zaposlitev posameznikom ne prinaša 

zadovoljstva, čuta za odgovornost in možnosti za finančno in osebnostno rast (Krupa idr., 2009). 

Velikokrat kljub zaposlitvi ohranja posameznike na pragu revščine (Ramsay idr., 2012). Po 

podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je letni prag tveganja revščine za enočlansko 

gospodinjstvo v letu 2013 znašal 7,111 evrov, pri čemer je bil razpoložljivi neto dohodek oseb, ki 

so živele pod pragom revščine nižji od 593 evrov na ekvivalentno odraslo osebo na mesec 

(Statistični urad Republike Slovenije, 2014). Kadar so vključene v takšno zaposlitev, osebe s hudo 

duševno motnjo velikokrat poročajo, da je delo dolgočasno, neprijetno, brez smisla in da trati čas, ki 

bi ga lahko porabile za druge aktivnosti, v katerih bi uživale (Honey, 2004).  

Na samem delovnem mestu stigma onemogoča osebe s hudo duševno motnjo tudi z vidika socialnih 

interakcij in posledično trpijo dobri delovni odnosi s sodelavci (Krupa idr., 2009). V takšnem 

primeru zaposlitev ne bo pozitivno vplivala na posameznikov občutek pripadnosti, ki naj bi bil eden 

izmed prednosti zaposlitve (Honey, 2004). Če oseba ne zgradi varnih in dobrih odnosov na 

delovnem mestu, se zmanjša tudi možnost, da bo želela deliti svoje duševno stanje s svojimi 

sodelavci, kar vodi do prikrivanja njihove duševne motnje ter do strahu pred odkritjem (Krupa idr., 

2009). Skrivanje pred delodajalci in sodelavci je lahko še bolj stresno kot soočanje s samimi 

simptomi motnje (Honey, 2004). Po eni strani razkritje zmanjša raven stresa, poveča podporo na 

delovnem mestu in da delodajalcu možnost, da prilagodi delovno mesto potrebam posameznika, po 

drugi strani pa lahko stresna situacija in morebitna sodelavčeva zavrnitev ali zbadanje oziroma 

zgražanje še dodatno skrhajo posameznikovo samopodobo (Honey, 2004).  
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Zaposlitev posameznikom s hudo duševno motnjo torej ne prinaša nujno samo pozitivnih učinkov, 

ki smo jih omenili. Kadar ima oseba slabe odnose na delovnem mestu ali odnose, ki so omejeni 

samo na delovno okolje, ti ne prinašajo splošne socialne podpore, ki naj bi bila ena izmed prednosti, 

ki jih osebam s hudo duševno motnjo prinaša zaposlitev (Honey, 2004). Prav tako delo, ki 

posamezniku ne nudi finančne neodvisnosti, ne vpliva ugodno na potrjevanje lastne vrednosti. V 

današnji družbi je potrditev, da je delo dobro opravljeno, plačilo za to delo in če človek dela dobro, 

pomeni, da je nekaj vreden (Lamovec, 2003). Delo, ki ne nudi ustrezne finančne potrditve, lahko pri 

posameznikih, ki se že soočajo z znižano samopodobo in občutkom lastne (ne)vrednosti, to 

občutenje samo še poslabša.  

Zaposlovanje je eno izmed področij, kjer je včasih še posebej težavno presoditi, kdaj gre za 

diskriminacijo. Domneve in prepričanja, predsodki in stereotipi vplivajo na oceno delodajalcev 

glede sposobnosti prosilcev za zaposlitev, ki imajo psihiatrično diagnozo. Medtem ko je jasno, da 

gre za diskriminacijo, kadar delodajalec ne zaposli osebe na podlagi stereotipov o duševni motnji, 

situacija ni vedno tako jasna. Nastop motnje velikokrat prekine izobraževalni proces in delovni 

napredek, hospitalizacije in okrevanje pa pustita luknje v posameznikovi delovni zgodovini, kar 

lahko delodajalca legitimno skrbi. Prav tako se delodajalci velikokrat odločijo, če bodo osebo 

zaposlili ali ne, na podlagi intervjuja. Osebe s hudo duševno motnjo zaradi simptomov bolezni 

velikokrat ne pridobijo potrebnih socialnih spretnosti in se tako na razgovoru ne znajo predstaviti v 

najboljši luči. V nekaterih primerih tako negativen odgovor na prošnjo za delovno mesto morda ni 

diskriminatoren (Wahl, 1999). Ker ni vsaka zavrnitev takoj znak diskriminacije, je treba k tematiki 

pristopiti s strani tistih, ki jih ta zadeva. Zmotno bi bilo misliti, da uporabniki psihiatričnih storitev 

ne vedo, kdaj so bili zavrnjeni na podlagi njihove duševne motenje in kdaj, ker za delo niso bili 

primeren kandidat. 

 

1.4.5 Domneve in prepričanja, ki gradijo stigmo  

 

Ekonomski pritiski sodobnega delovnega mesta in domneve o zaposlovanju oseb s hudo duševno 

motnjo postavljajo temelje negativnim prepričanjem in stereotipom, ki gradijo stigmo in 

diskriminacijo. Večinoma so prepričanja glede duševnih motenj takšna, da je ta nekompatibilna z 

možnostjo zaposlitve, kar povzroča napetost med operacionalizacijo učinkovitosti in zniževanjem 

stroškov ter prepričanjem, da zaposlovanje oseb s hudo duševno motnjo veliko stane zaradi vseh 

prilagoditev (Krupa idr., 2009). Dejansko stanje, ki se skriva za tem prepričanjem je, da podjetja, ki 

prilagodijo delovne ure, spremenijo delovno mesto na polovični delovni čas ali prestrukturirajo 
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delo, večinoma ne poročajo o visokih stroških teh prilagoditev (Schied, 2005), prav tako pa so 

pogosto na razpolago različne subvencije za prilagoditev delovnih mest ali pa subvencioniranje 

stroškov zaposlitve. 

Zaradi pomanjkanja informacij in znanja o zaposlovanju oseb s hudo duševno motnjo delodajalce 

skrbi pogostost pojavljanja epizod bolezni, poslabšanje stanja, velikokrat ne vedo, kako resno je 

stanje osebe in koliko časa potrebujejo za okrevanje. Specifično glede delovnega mesta delodajalce 

skrbi prisotnost oziroma absentizem in potreba po izdatni superviziji, saj so mnenja, da imajo težave 

s sledenjem navodilom in upoštevanjem pravil. Negativna prepričanja, ki se pogosto pojavljajo pri 

delodajalcih vplivajo, da osebam s hudo duševno motnjo ne zaupajo rokovanja z denarjem in 

zaupnimi informacijami o strankah. Nelagodje se pojavlja tudi kadar je možnost stika z drugimi 

ranljivimi populacijami, kot na primer s starejšimi ali otroci (Biggs idr., 2010).  

 

Temeljna prepričanja, ki (z)gradijo stigmo, so sledeča (Krupa idr., 2009, str. 418): 

- Osebe s hudo duševno motnjo nimajo kompetenc, ki so potrebne za uspešno opravljanje 

nalog in zahtev delovnih nalog in socialnih zahtev delovnega mesta.  

Veliko delodajalcev se obotavlja pri zaposlovanju oseb s hudo duševno motnjo zaradi netočnih 

prepričanj in strahu, da te ne bodo zmogle učinkovito opravljati svojega dela oziroma da bo 

prilagoditev delovnega mesta tem posameznikom podjetje veliko stala. Na samem delovnem mestu 

osebe s hudo duševno motnjo izkušajo diskriminacijo tako, da dobijo manj priložnosti za 

napredovanje in dodatno izobraževanje, saj se delodajalci velikokrat osredotočajo na njihove 

pomanjkljivosti, namesto na njihove prednosti (Krupa idr., 2009, str. 418). Biggs idr. (2010) so 

ugotovili, da se delodajalci mnogo bolj obremenjujejo s tem, da osebe s hudo duševno motnjo ne 

bodo sposobne dosegati norme na delovnem mestu, kot pa z vprašanjema, kako bodo sodelavci 

reagirali in ali bo to sodelavce odvračalo od njihovega dela.  

- Osebe s hudo duševno motnjo so lahko nevarne in nepredvidljive na delovnem mestu.  

Domneve o morebitni nevarnosti in nepredvidljivem vedenju lahko sprožijo strah in ogrozijo 

socialne interakcije na delovnem mestu in v stiku s strankami. Dandanes je situacija še slabša, saj se 

sodobno delovno mesto povezuje s stresorji, za katere se domneva, da lahko izzovejo nekatere 

značilnosti duševne motnje ali celo povzročijo nasilje. Zato velikokrat iskalci zaposlitve ne 

razkrijejo svojega psihičnega stanja, saj poročajo, da se je diskriminatorno vedenje začelo šele, ko 

so delodajalci in sodelavci izvedeli za njihovo diagnozo (Krupa idr., 2009, str. 418). Scheid (2005) 

poroča, da se delodajalci bojijo tudi tega, da bodo zaradi slabših sposobnosti koncentracije delavci s 
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hudo duševno motnjo nevarni sami sebi. Prav tako med njimi vlada prepričanje, da njihova zdravila 

upočasnijo njihovo funkcioniranje, kar je lahko na marsikaterem delovnem mestu nevarno za te 

posameznike in za njihove sodelavce.  

- Duševna motnja ni legitimna bolezen.  

Oznaka duševne motnje se lahko prikazuje kot izgovor za izogibanje delovnim obveznostim ali za 

prejemanje posebnih ugodnosti. Eden izmed razlogov za takšno prepričanje je, da duševna motnja 

in njeni simptomi niso vidni tako kot pri telesnih poškodbah ali boleznih. Avtentičnost bolezni je še 

posebej pomembna v delovnem kontekstu, saj ta zahteva veliko interaktivnosti in medsebojnega 

sodelovanja, predvsem pa enakopravnosti porazdelitve dela in doseganje norme (Krupa idr., 2009, 

str. 418).  

- Delo ni zdravo za osebe s hudo duševno motnjo.  

Značilnosti sodobnega delovnega mesta poudarjajo izjemno stresnost, kar se že v osnovi povezuje s 

slabim fizičnim in mentalnim zdravjem na delovnem mestu, pričakuje pa se, da bodo takšni delovni 

pogoji dodaten aktivator duševne motnje. Torej, da bo pri osebi s hudo duševno motnjo delo 

poslabšalo potek motnje in izničilo učinke okrevanja (Krupa idr., 2009, str. 418).  

- Zaposlovanje oseb s hudo duševno motnjo je dobrodelnost.  

Cilji sodobnega delovnega mesta se osredotočajo na povečevanje produktivnosti in posledično 

zaposlovanje posameznikov, ki pripomorejo k dosegu tega cilja. Zmotna predstava delodajalcev je, 

da je zaposlovanje posameznikov s hudo duševno motnjo zgolj terapevtske narave ali dobrodelnost 

in da takšni posamezniki ne bodo doprinesli k uspešnosti podjetja (Krupa idr., 2009, str. 418).  

Dokler se politika zaposlovanja ne bo spremenila v smeri individualiziranega pristopa k 

zaposlovanju oseb s hudo duševno motnjo in se bodo te osebe vključevale na delovna mesta, ki so 

zanje popolnoma neprimerna, bodo obstajala tudi napačna prepričanja o zaposlovanju oseb s hudo 

duševno motnjo.  

 

1.5 STIGMA, KI JO OSEBE S HUDO DUŠEVNO MOTNJO PRIČAKUJEJO IN DOŽIVIJO 

PRI ISKANJU ZAPOSLITVE  

 

Stigma ni enovit koncept. Tako kot je več vidikov stigme, se tudi subjektivno doživljanje stigme 

lahko loči na (vsaj) dva aspekta: pacientovo percepcijo stigmatizacije, torej pričakovanje stigme in 

dejansko diskriminacijo, ki jo osebe s hudo duševno motnjo doživijo, ter njihove izkušnje 
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(Angermeyer idr., 2004). Redke raziskave, ki so bile na tem področju do sedaj opravljene, so se 

večinoma osredotočale na pričakovanje stigme. Še večja redkost med raziskavami so tiste o 

dejanskih izkušnjah stigmatizacije, o katerih bi poročali ljudje z duševno motnjo (Switaj idr., 2009). 

Tako kot ne moremo enačiti pogledov družbe z izkušnjami oseb s hudo duševno motnjo, se tudi 

pričakovanja stigme in dejanske izkušnje posameznikov s hudo duševno motnjo razlikujejo. 

Avtorji, ki so se ukvarjali s tema vidikoma so ugotovili, da sta pojava le delno povezana, na oba pa 

različno vplivajo dejavniki motnje same in okoljski faktorji (Angermeyer idr., 2004).  

Angermeyer idr. (2004) so ugotovili, da osebe s hudo duševno motnjo veliko pogosteje pričakujejo, 

da bodo stigmatizirani od drugih, kot pa se to v resnici zgodi, kar so potrdili tudi Thornicroft idr. 

(2009), saj je kar 69 % udeležencev njihove raziskave stigmo pričakovalo, vendar 52 % teh 

udeležencev stigme ni doživelo. Ta diskrepanca je še posebej velika pri dostopu do dela, saj naj bi 

bile dejanske izkušnje diskriminacije pri iskanju zaposlitve po njihovih podatkih redkost, kar so 

potrdili tudi Lasalvia idr. (2012), kjer je 47 % udeležencev pričakovalo stigmo pri zaposlovanju, od 

tega deleža pa je 47 % ni doživelo. Treba je poudariti, da se mnogo oseb s hudo duševno motnjo 

zaradi pričakovanja stigmatizacije sploh ne prijavi na delovno mesto in potemtakem stigme tudi ne 

morejo doživeti. Cechnicki idr. (2011) so poročali, da je polovica udeležencev njihove raziskave 

pričakovala, da delodajalci ne želijo zaposliti takšnih posameznikov in relativno visok delež, 

namreč tretjina udeležencev njihove raziskave, je diskriminacijo, ko so se prijavljali na delovno 

mesto, tudi dejansko doživela. Cechnicki in A. Bielanska (2009) sta tudi ugotovila, da so tisti, ki so 

pričakovali, da bodo pri iskanju zaposlitve naleteli na omejitve, tudi večkrat naleteli na neprijetne 

situacije. 

Prav tako je bila povezanost med pričakovanjem in doživljanjem stigme večja pri posameznikih s 

shizofrenijo kot pri posameznikih z depresijo (Angermeyer idr., 2004). Crisp idr. (2000) navajajo 

dva razloga za to, in sicer, da imajo osebe s shizofrenijo več izkušenj z zavrnitvijo dostopa do 

socialnih vlog (med katere spada tudi zaposlitev) zaradi stereotipov, ki veljajo o tej duševni motnji. 

Drugi razlog pa bi lahko bil, da doživijo osebe s shizofrenijo negativne reakcije na njihove 

simptome pogosteje kot same osebe, ki trpijo za depresijo. Zanimivo je, da so kljub različnim 

izkušnjam pričakovale osebe z depresijo enako mero stigmatizacije in diskriminacije kot osebe s 

shizofrenijo. Angermeyer idr. (2004) predpostavljajo, da je to zaradi kognitivne pristranskosti, ki je 

značilna za to duševno motnjo, pri čemer pričakujejo osebe s depresijo bolj negativne reakcije iz 

njihove okolice, kot jih dejansko doživijo.  

Osebe s hudo duševno motnjo, ki imajo višjo izobrazbo, sodeč po raziskavi Cechnickega in A. 

Bielanske (2009), menijo, da se psihiatrična zgodovina ne bi smela razkriti delodajalcu. Menijo 

tudi, da bi se osebe s hudo duševno motnjo morale potegovati za delo in so tudi pogosteje izkusili 
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podporo na delovnem mestu zaradi svoje duševne motnje, torej so doživeli manj stigmatizacije kot 

osebe z nižjo izobrazbo.  

 

1.5.1 Vpliv socio-demografskih in kliničnih spremenljivk na pričakovanje stigme pri iskanju 

zaposlitve  

 

Socialno-demografski dejavniki, ki se sodeč po raziskavah nizko, vendar statistično pomembno 

povezujejo s pričakovanjem stigmatizacije pri osebah s hudo duševno motnjo, so spol (Cechnicki in 

Bielanska, 2009; Oshodi idr., 2014), izobrazba (Cechnicki in Bielanska, 2009), starost in kraj 

bivanja (Cechnicki idr., 2011).  

Cechnicki idr. (2009) in Oshodi idr. (2014) poročajo, da naj bi ženske v večji meri pričakovale, da 

ima družba negativne poglede na osebe s hudo duševno motnjo. V kasnejši raziskavi Cechnickega 

idr. (2011) ta ugotovitev ni bila potrjena, saj razlike med spoloma niso bile dokazane.  

Starejši posamezniki naj bi bolj kritično in z večjo previdnostjo pristopali do ljudi in institucij, kar 

pa se najverjetneje povezuje z življenjskimi izkušnjami in ne samo z daljšim spopadanjem z 

duševno motnjo (Cechnicki idr., 2011). 

Cechnicki idr. (2011) so poročali, da so posamezniki, ki prebivajo v urbanih središčih, pogosteje 

prepričani, da bodo zaradi duševne motnje izključeni iz trga delovne sile, čeprav imajo enake 

kvalifikacije kot njihovi kolegi, ki nimajo duševne motnje. To je verjetno tudi eden izmed razlogov 

zakaj posamezniki, ki prebivajo v večjih mestih menijo, da je bolje, da svojega delodajalca ne 

obvestijo o svojem duševnem stanju. Njihova razlaga pravi, da je skupnost v majhnih mestih bolj 

razumevajoča in želi poskrbeti za člana svoje skupnosti, medtem ko je življenje v večjih mestih bolj 

anonimno in so zato vezi med posamezniki skupnosti bolj krhke (Cechnicki in Bielanska, 2009). 

Angermeyer idr. (2004) pa so poročali nasprotno. Njihove ugotovitve nakazujejo, da pričakujejo 

osebe s hudo duševno motnjo, ki živijo v majhnih mestih, da bodo stigmatizirani veliko pogosteje, 

kot so o tem prepričani tisti, ki živijo v urbanih središčih, kar so pojasnili ravno s tem, da je 

možnost prikrivanja v večjih mestih ob večji anonimnosti bolj verjetna, medtem ko je v manjših 

krajih socialna kontrola večja (Rost idr., 1993, po Angermeyer idr., 2004), prebivalci pa so manj 

tolerantni do deviantnih vedenj (Planck in Ziche, 1979, po Angermeyer idr., 2004).  

Cechnicki in A. Bielanska (2009) sta poročala o večji pripravljenosti za skrivanje diagnoze pred 

delodajalcem med udeleženci z visoko izobrazbo, kar je ena izmed pojavnih oblik pričakovane 

stigme. V kasnejši raziskavi, ki so jo opravili Cechnicki idr. (2011), teh razlik niso našli in so 



30 
 

poročali, da se vse osebe s hudo duševno motnjo, ne glede na višino izobrazbe, bojijo, da bodo 

deležni stigmatizacije in diskriminacije.  

Klinična spremenljivka, ki se povezuje s pričakovanjem stigme pri iskanju zaposlitve, je trajanje 

duševne motnje. Posamezniki, ki so zboleli hitreje, naj bi v večji meri pričakovali, da bodo bolj 

stigmatizirani, kar je verjetno posledica nezmožnosti izoblikovanja stabilnih življenjskih okoliščin 

in socialne mreže ter končanja izobraževanja v tistem obdobju. Ti posamezniki tako ne razvijejo 

potrebnih sredstev za bojevanje s socialnimi pritiski in so tako bolj izpostavljeni zavrnitvi in se je 

tudi bolj bojijo (Switaj idr., 2009). 

 

1.5.2 Vpliv socio-demografskih in kliničnih spremenljivk na doživljanje stigme pri iskanju 

zaposlitve 

  

Medtem ko Switaj idr. (2009) niso našli statistično pomembnih povezav med ravnjo izkušenj 

stigmatizacije in socialno-demografskimi karakteristikami oseb s hudo duševno motnjo, kot so 

starost, spol, izobrazba, trenutni zaposlitveni status ali leta delovne dobe, poroča Cechnicki idr. 

(2011), da so starejši, ženske, posamezniki z nižjo izobrazbo in brezposelni s hudo duševno motnjo 

doživeli stigmatizirajoče vedenje pogosteje. Oshodi idr. (2014) so poročali o nasprotnih rezultatih 

glede starosti, in sicer, da so stigmatizirajoče vedenje največkrat doživeli mlajši posamezniki z višjo 

izobrazbo. Te nasprotujoče si rezultate lahko pojasnimo s tem, da posamezniki z višjo izobrazbo 

večkrat naletijo na razumevanje s strani delodajalcev, nadrejenih in kolegov (Cechnicki in 

Bielanska, 2009), po drugi strani pa mlajši z visoko izobrazbo šele vstopajo na trg delovne sile in v 

primerjavi s starejšimi posamezniki še niso ustaljeni v določenem delovnem okolju. Prav tako se 

tisti z višjo izobrazbo potegujejo za delovna mesta, ki so bolj tekmovalna in zahtevna, z manjšo 

tolerantnostjo do izostankov iz službe zaradi bolezni (Oshodi idr., 2014).  

Angermeyer idr. (2004) niso našli nobenih razlik pri doživljanju stigme glede na to, če posamezniki 

živijo v večjem ali manjšem mestu.  

Prav tako Switaj idr. (2009) niso našli povezave med večjim doživljanjem stigme in kliničnimi 

spremenljivkami, kot so trajanje duševne motnje in število hospitalizacij, medtem ko Cechnicki idr. 

(2011) poročajo o višji stopnji stigmatizacije pri iskanju zaposlitve med posamezniki, ki so bili 

večkrat hospitalizirani. Angermeyer idr. (2004) je našel razlike pri tipu diagnoze. Osebe s 

shizofrenijo naj bi poročale o stigmatizirajočih izkušnjah in težjem dostopu do socialnih vlog, kot je 

delo, kar dvakrat pogosteje kot tisti z depresijo.  
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1.6 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Stigma predstavlja največjo oviro pri iskanju zaposlitve med osebami s hudo duševno motnjo 

(ASPEN, 2009). Kljub pomembnosti drugih okoliščin, ki vplivajo na alarmantno visoko stopnjo 

brezposelnosti med to populacijo, je stigma fenomen, ki je trmasto odporen na spremembe, trud 

psihologov, sociologov, politikov in aktivistov, pa mnogokrat ne prinaša korenitih sprememb. 

Obstoječe študije so konsistentno ugotovile, da stigma najbolj prizadene osebe s hudo duševno 

motnjo prav pri zaposlovanju, vendar je bila tema do sedaj vedno obravnavana v širšem kontekstu 

in v primerjavi z drugimi življenjskimi področji (npr. Lasalvia idr., 2012; Thornicroft idr., 2009). 

Kadar je bila v središču pozornosti zaposlitev, je bila stigma le ena od faktorjev, ki pripomorejo k 

visoki stopnji brezposelnosti (npr. Baron in Selzer, 2002). Prispevek raziskovalcev je tako prinesel 

nasprotujoče si, nepopolne rezultate, ki še bolj otežujejo razumevanje koncepta stigme in vseh 

njenih pojavnih oblik. Ključni pomen pričujoče diplomske naloge je v tem, da se loti te pereče teme 

z vidika tistih, ki jih stigma pri zaposlovanju najbolj zadeva. Z naraščajočim zavedanjem 

pomembnosti tematike je naraščalo tudi število raziskav, vendar v Sloveniji doslej tovrstna 

raziskava še ni bila opravljena.  

Z namenom, da bi razjasnili dileme, ki se pojavljajo v zvezi s pričakovanjem in doživljanjem 

stigmatizirajočega vedenja med osebami s hudo duševno motnjo pri iskanju zaposlitve, bomo v tej 

diplomski nalogi poskusili odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo prav na 

slovenski prostor:  

1) Ali osebe s hudo duševno motnjo pričakujejo stigmatizacijo in diskriminacijo pri iskanju 

zaposlitve? 

Izsledki raziskav nakazujejo (npr. Cechnicki in Bielanska, 2009, Cechnicki idr., 2011; Lasalvia 

idr., 2012; Thornicroft idr., 2009), da se osebe s hudo duševno motnjo zavedajo negativnega 

mnenja, ki ga družba izkazuje do te populacije in zato pričakujejo, da bodo zaradi svoje duševne 

motnje pri iskanju zaposlitve neuspešni. Velikokrat se zaradi tega pričakovanja na delovno 

mesto niti ne prijavijo ali pa svoje zdravstvene zgodovine ne razkrijejo delodajalcu, kar je ena 

izmed pojavnih oblik pričakovanja stigme. Preverili bomo, kako pogosto so se osebe s hudo 

duševno motnjo opustile misel za vključitev v trg delovne sile in se niso prijavile na delovno 

mesto zaradi strahu pred diskriminacijo.  
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2) Ali imajo osebe s hudo duševno motnjo izkušnje stigmatizirajočega in diskriminatornega 

vedenja pri iskanju zaposlitve? 

Obstoječe študije si nasprotujejo glede pogostosti izkušenj stigme pri zaposlovanju. Nekateri 

avtorji (Angermeyer idr., 2004) menijo, da so te izkušnje dokaj redke, medtem ko drugi 

poročajo (Cechnicki idr., 2011), da je relativno visok delež njihovih udeležencev doživel 

diskriminacijo pri iskanju zaposlitve. Preverili bomo, kako pogosto so udeleženci doživeli 

nepravično obravnavo v kontekstu zaposlovanja.  

3) Ali osebe s hudo duševno motnjo v večji meri pričakujejo, da bodo diskriminirani pri iskanju 

zaposlitve, kot se to dejansko zgodi? 

Po ugotovitvah avtorjev (Angermeyer idr., 2004), ki so primerjali pričakovanje in izkušnje oseb 

s hudo duševno motnjo, so ti posamezniki prepričani, da jih bodo zaradi njihove duševne motnje 

zavrnili pri iskanju zaposlitve, česar pa njihove izkušnje ne potrjujejo. Preverili bomo, kako 

pogosto osebe pričakujejo diskriminacijo v kontekstu zaposlovanja v primerjavi z njihovi 

izkušnjami.  

4) Kateri faktorji vplivajo na pričakovanje stigme med osebami s hudo duševno motnjo pri 

iskanju zaposlitve? 

Obstoječa literatura predpostavlja (Angermeyer idr., 2004; Lasalvia idr., 2012; Thornicroft idr., 

2009), da so spol, kraj bivanja, višina izobrazbe, delovni status in vrsta diagnoze potencialno 

pomembni faktorji pri pričakovanju stigme pri zaposlovanju. Preverili bomo, ali obstajajo 

razlike v pričakovanju drugačnega obravnavanja pri zaposlovanju zaradi duševne motnje med 

moškimi in ženskami, prebivalci urbanih in ruralnih naselij, visoko in nizko izobraženimi, 

tistimi, ki so aktivni na trgu delovne sile in tistimi, ki niso, ter med osebami z diagnozo 

shizofrenije in depresije.  

5) Kateri faktorji vplivajo na izkušnje stigme med osebami s hudo duševno motnjo pri iskanju 

zaposlitve? 

Omenjeni faktorji naj bi bili prav tako pomembni pri izkušnji diskriminacije pri zaposlovanju 

(Angermeyer idr., 2004; Cechnicki idr., 2011; Oshodi idr., 2014), kar bomo preverili tudi z 

raziskovanjem razlik med različnimi kategorijami socialno-demografskih in kliničnih 

spremenljivk.  
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2.0 METODA 

 

2.1 UDELEŽENCI 

 

V raziskavi je sodelovalo 34 udeležencev. Vključitveni kriteriji za sodelovanje v raziskavi so bili, 

da je bila oseba diagnosticirana s hudo duševno motnjo; bodisi s shizofrenijo bodisi z depresijo. 

Oseba je morala prejeti diagnozo v času, ko bi lahko zaprosila za redno zaposlitev in bila aktivna na 

trgu delovne sile. Prav tako oseba ni smela biti v akutnem stanju svoje bolezni, seveda pa je bil 

pogoj tudi, da želi sodelovati v raziskavi.  

Ena od oseb je prejela diagnozo depresije, ko je bila že upokojena, ena oseba je prejela diagnozo 

osebnostne motnje, dve osebi pa sta prejeli diagnozo duševne manjrazvitosti. Kljub temu, da deseta 

revizija Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (2013) uvršča 

duševno manjrazvitost med duševne in vedenjske motnje in so osebe z najpogostejšo obliko, torej z 

blago duševno manjrazvitostjo, večinoma sposobne izobraževanja in opravljanja določenih poklicev 

(Nedog, 2008), oseb s to diagnozo nismo vključili v vzorec, saj primarno duševno manjrazvitost 

spremlja pomanjkljiva sposobnost vsakodnevnega funkcioniranja že od otroštva in tako niso 

ustrezali vključitvenim kriterijem. Udeleženci, ki imajo odločbo o nezaposljivosti, so bili vključeni 

v vzorec te raziskave, saj je njihova socialna vključenost potekala v obliki dela v Zavodu DETEL in 

so tako aktivno vključeni na trg delovne sile.  

Po izključitvi udeležencev, ki niso ustrezali vključitvenem kriteriju, je v vzorcu ostalo 30 oseb. Med 

njimi je 16 (53,3 %) oseb ženskega spola in 14 (46,7 %) moškega spola. Polovica udeležencev (50 

%), torej 15, ima diagnozo shizofrenije, druga polovica (50 %) ima diagnozo depresije. Povprečna 

starost udeležencev je 42,0 let (SD = 10,2). V času izvajanja raziskave je 15 (50 %) udeležencev 

živelo v mestnem okolju in 15 (50 %) izven njega. 

Najnižjo stopnjo izobrazbe, tj. končano osnovno šolo, imajo 4 (13,3 %) udeleženci, 2 (6,7 %) imata 

končano srednjo šolo s prilagojenim programom, največ jih ima končano srednjo poklicno šolo, tj. 

17 (56,7 %) udeležencev, 5 (16,7 %) jih je končalo višjo poklicno šolo, 2 (6,7 %) udeleženca pa 

imata univerzitetno izobrazbo. Ob izvajanju intervjujev ni bila vključena v redno zaposlitev niti ena 

oseba. Največ udeležencev je imelo status brezposelne osebe, tj. 12 (40,0 %), 9 (30,0 %) 

udeležencev je invalidsko upokojenih, 9 (30,0 %) pa jih ima odločbo o nezaposljivosti in so 

vključeni v program socialne vključenosti. V preteklosti je bilo 18 (60,0 %) udeležencev vključenih 

v zaposlitveno rehabilitacijo.  
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V povprečju imajo udeleženci 7,0 let (SD = 10,1) delovne dobe, od tega ima kar 20 (66,7 %) 

udeležencev 3 leta in 4 mesece delovne dobe ali manj, 7 (23,3 %) udeležencev pa nima nobenih 

delovnih izkušenj. Povprečni mesečni dohodek udeležencev je bil v času izvajanja raziskave 342,8 

evrov (SD = 189,1).  

Udeleženci so bili uporabniki društva ŠENT, Skupnostne psihiatrične obravnave ter zaposleni v 

Zavodu DETEL, zavodu za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov.  

ŠENT je Slovensko združenje za duševno zdravje, katerega poslanstvo je varovanje človekovih 

pravic in dostojanstva uporabnikov služb za duševno zdravje. Ukvarjajo se tudi s psihosocialno, 

zaposlitveno in psihiatrično rehabilitacijo ter ustvarjanjem novih delovnih mest za težje zaposljive 

osebe. Prav tako skrbijo za izboljšanje socialnega položaja svojih uporabnikov in stremijo k 

izboljšanju kvalitete njihovega življenja (ŠENT, b.d.).  

Namen Skupnostne psihiatrične obravnave je zdravljenje bolnika z duševnimi motnjami v 

njegovem domačem okolju in predstavlja novost v sistemu slovenskega zdravstvenega varstva. Tim 

sestavljajo zdravnik, psiholog, socialni delavec, medicinska sestra ter delovni terapevt, ki izdelajo 

za vsakega posameznika, ki je vključen v program, individualni načrt podpore pri obvladovanju 

duševne motnje ter nudijo pomoč pri soočanju z vsakodnevnimi situacijami, med katerimi je tudi 

iskanje službe (Švab, 2008).  

Zavod DETEL se trudi povečati stopnjo zaposlenosti v slovenskem prostoru z zagotavljanjem 

ustreznih delovnih mest in pogojev za delo invalidov, med katere spadajo tudi določene osebe s 

hudo duševno motnjo. Namenjen je zaščitnemu zaposlovanju populacije, ki zaradi nizke storilnosti 

in večjih rehabilitacijsko-podpornih potreb ni zaposljiva v realnih podjetjih (Rober, 2006) 

 

2.2 PRIPOMOČKI 

 

2.2.1 Demografski podatki 

 

Na začetku strukturiranega intervjuja so udeleženci odgovarjali na vprašanja o starosti, spolu in 

kraju bivanja. Prav tako so podali informacije, ki so relevantne v kontekstu zaposlovanja. 

Odgovarjali so na vprašanja glede najvišje stopnje izobrazbe, ki so jo zaključili, njihovega 

zaposlitvenega statusa, letih delovnih izkušenj, če so bili kdaj vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo 

ter kakšna je višina njihovega mesečnega dohodka. Zaradi narave raziskave so udeleženci 
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odgovorili tudi na vprašanje glede njihovega duševnega zdravja, in sicer kakšna je njihova 

diagnoza. 

 

2.2.2 Lestvica za oceno diskriminacije in stigmatizacije DISC 12 

 

Lestvica za oceno diskriminacije in stigmatizacije DISC 12 (Discrimination and Stigma Scale 

(DISC), Version 12) (Thornicroft idr., 2009) je sestavljena iz 32 vprašanj o nepravični obravnavi 

ljudi s hudo duševno motnjo in o vplivu takšnega vedenja (zaradi njihovih težav v zvezi z duševnim 

zdravjem) na različna področja njihovega življenja, vključujoč delo, intimna razmerja, starševstvo, 

itd. Vprašalnik se izvaja v obliki strukturiranega intervjuja in sestoji iz globalne lestvice ter štirih 

podlestvic: 

- Nepravična obravnava: lestvica sestoji iz 21 vprašanj o situacijah, ko je bil udeleženec 

nepravično obravnavan zaradi njegovih težav v duševnem zdravju. Postavka, ki se nanaša na 

nepravično obravnavo pri iskanju zaposlitve, se glasi: »So vas kdaj nepravično obravnavali 

pri iskanju službe (to je pri iskanju zaposlitve za poln delovni čas ali skrajšani delovni čas 

ter pri iskanju plačanega dela)?«;  

- Zaustavitev samega sebe: lestvica vsebuje štiri vprašanja, ki se nanašajo na primere, ko je 

udeleženec sam sebe zaustavil in nečesa ni naredil, ker ga je skrbelo, kako se bodo drugi 

odzvali na njegove težave z duševnim zdravjem. Primer vprašanja, ki se nanaša na 

izogibalno vedenje pri iskanju zaposlitve je: »Ste kdaj sami sebe zaustavili in niste vložili 

prošnje za zaposlitev?«; 

- Premagovanje diskriminacije in stigmatizacije: lestvica je sestavljena iz dveh vprašanj, ki 

pojasnjujejo, kako je udeleženec premagal diskriminacijo in stigmatizacijo zaradi težav z 

duševnim zdravem; 

- Pozitivna obravnava: lestvico sestavlja pet vprašanj o primerih, ko so udeleženca zaradi 

težav z duševnim zdravjem obravnavali bolj pozitivno. Primer vprašanja, ki se nanaša na 

bolj pozitivno obravnavo med iskanjem zaposlitve je: »Ali so vas kdaj bolj pozitivno 

obravnavali pri zaposlovanju (osebo vprašajte o iskanju dela oziroma službe, ohranjanju 

službe in prilagoditvah na delovnem mestu)?«.  

Udeleženci so na vprašanja o nepravični obravnavi in pričakovanju le-te pri zaposlovanju 

odgovarjali na 4-stopenjski lestvici (0 – nikoli; 1 – malokrat; 2 – zmerno pogosto; 3 – velikokrat). 

Nato so svoj odgovor tudi ponazorili s primerom takšnega dogodka ali vedenja. Na ta način lestvica 
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zagotavlja tako kvantitativne kot kvalitativne podatke. Za namen te raziskave so udeleženci podajali 

primere, ki so se jim pripetili kadarkoli v življenju – od pojava prvih težav z duševnim zdravjem.  

Struktura vprašalnika omogoča tako skupno oceno stigme kot tudi oceno diskriminacije in 

stigmatizacije za vsako življenjsko področje posebej. Vprašanja podlestvice Nepravična obravnava 

merijo koncept izkušnje stigme, vprašanja podlestvice Zaustavitev samega sebe pa merijo koncept 

pričakovanja stigme. Lestvica za oceno diskriminacije in stigmatizacije DISC 12 je primerna za 

ocenjevanje pričakovanja in izkušenj stigme v kontekstu zaposlovanja, saj obe podlestvici, 

Nepravična obravnava in Zaustavitev samega sebe, zajemata področje dela.  

Psihometrične lastnosti DISC-a nakazujejo, da je lestvica primeren vprašalnik za merjenje 

konceptov pričakovane in izkušene stigme. Zanesljivost podlestvice Nepravična obravnava je 

srednja, Cronbachov α = 0,82, zanesljivost podlestvice Zaustavitev samega sebe pa nizka, 

Cronbachov α = 0,66 (Brohan idr., 2013). Kljub temu so E. Brohan idr. (2013) ugotovili, da sta 

podlestvici Nepravična obravnava in Zaustavitev samega sebe psihometrično zadovoljivi lestvici za 

merjenje želenih konceptov, medtem ko podlestvici Premagovanje diskriminacije in stigmatizacije 

in Pozitivna obravnava nista zmerno korelirali s prvima lestvicama in tako najverjetneje merita 

drugačen konstrukt. Za potrebe te raziskave smo po priporočilih izvirnih avtorjev analizirali samo 

podlestvici Nepravična obravnava in Zaustavitev samega sebe.  

 

2.3 POSTOPEK 

 

Iskanje udeležencev je potekalo s pomočjo so-mentorice dr. Vesne Švab, ki je prošnjo o iskanju 

udeležencev posredovala Društvu ŠENT in timu Skupnostne psihiatrične oskrbe, avtorica raziskave 

pa je kontaktirala Zavod DETEL. Ciljna skupina so bile osebe z diagnozo hude duševne motnje, ki 

po starosti ustrezajo merilom za aktivno participacijo na trgu delovne sile. Pred začetkom 

opravljanja intervjujev je avtorica raziskave pridobila pisno dovoljenje prof. dr. Thornicrofta za 

uporabo Lestvice za oceno diskriminacije in stigmatizacije DISC 12 ter opravila izobraževanje pri 

dr. Vesni Švab in se tako usposobila za samostojno izvajanje intervjujev. Pred vsakim testiranjem 

so udeleženci podpisali obveščeno soglasje o sodelovanju v raziskavi. Sodelovanje je bilo 

popolnoma prostovoljno, udeleženci so lahko od sodelovanja odstopili kadarkoli. Intervjuji so se 

zavoljo natančnosti posneli, o čemer so bili udeleženci obveščeni in so podali dovoljenje. Zbiranje 

podatkov je potekalo meseca marca 2014.  
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Z enajstimi uporabniki ŠENTA so bili opravljeni intervjuji na lokacijah dnevnih centrov v 

Ljubljani, Novem mestu in Kranju. Uporabnike je rekrutiral strokovni vodja programa Dnevni 

centri. Deset uporabnikov Skupnostne psihiatrične obravnave je bilo intervjuvanih v Posavju in 

Murski Soboti. Trije izmed uporabnikov so bili intervjuvani v zdravstvenem domu Sevnica, 

preostali udeleženci pa so bili intervjuvani na domu ob prisotnosti članice tima Skupnostne 

psihiatrične oskrbe. Uporabnike je poiskala koordinatorka službe. Devet oseb je bilo intervjuvanih v 

prostorih zavoda DETEL v Mariboru in Murski Soboti. Udeležence je rekrutirala socialna delavka, 

ki je zaposlena v omenjenem zavodu. 

Dolžina intervjuja je bila odvisna od zgovornosti udeleženca in njegove pripravljenosti opisovanja 

primerov diskriminacije in stigmatizacije. Trajali so od sedemnajst minut do ene ure in pol. Intervju 

se je pričel z branjem odstavka, ki lestvico predstavi udeležencu, in nadaljeval s pojasnilom 

strukture intervjuja. Po začetnih demografskih in kliničnih vprašanjih so bile udeležencu podane 

smernice ocenjevanja, s katerimi so si pomagali pri odgovorih.  

 

2.4 STATISTIČNA ANALIZA 

 

Podatki za analizo so bili združeni v programu Excel in obdelani s statističnima programoma IBM 

SPSS Statistics 22 in The R Project for Statistical Computing. Raziskovalni vprašanji 1 in 2 smo 

testirali s kontingenčnimi tabelami, s katerimi smo preverili, ali se udeleženci razlikujejo v 

pričakovanju in izkušnjah stigme v kontekstu zaposlovanja glede na starost, spol, kraj bivanja, 

diagnozo, izobrazbo, delovni status ter višino dohodka. Običajno se za preverjanje hipotez, kjer sta 

obe spremenljivki dihotomni, uporablja hi-kvadrat test, ki temelji na primerjavi stvarnih s 

teoretičnimi celičnimi frekvencami. Ena izmed predpostavk testa je, da so frekvence v posamezni 

celici večje od 5. Zaradi majhnosti vzorca (N = 30), ta temeljna predpostavka ni mogla biti 

izpolnjena, zato smo uporabili Fisherjev eksaktni test (angl. Fisher’s Exact Test), ki je namenjen 

analizi majhnih vzorcev. Fisherjev test zahteva dihotomne spremenljivke, kar pomeni, da je 

odgovor podan samo v obliki dveh možnosti (Sagadin, 2003).  

Po navodilih priročnika za uporabo in analizo Lestvice za oceno diskriminacije in stigmatizacije 

(Brohan idr., 2012) smo pretvorili odgovore udeležencev, da so ustrezali matriki 2 x 2, kar smo 

storili s prekodiranjem obstoječih spremenljivk podlestvic Nepravična obravnava in Zaustavitev 

samega sebe. Za podlestvico Nepravična obravnava smo ustvarili dimenzije »Nepravična 

obravnava«, »Ni razlike« in »Ne zadeva«, za podlestvico Zaustavitev samega sebe pa dimenzije 

»Pričakovana« in »Niti najmanj pričakovana« ter ponovno »Ne zadeva«. Dimenziji »Ne zadeva« 
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nista bili vključeni v nadaljnjo analizo. Podatke smo kodirali na način, da smo združili odgovore od 

1 do 3 v eno skupino in odgovore 0 v drugo skupino. Prva skupina predstavlja tiste, ki so 

diskriminacijo in stigmatizacijo pričakovali in tiste, ki so doživeli nepravično obravnavo, druga 

skupina pa tiste, ki takšnega vedenja niso niti najmanj pričakovali in tiste, ki niso doživeli drugačne 

obravnave.  

Zaradi narave raziskovalnih vprašanj in po zgledu Lasalvia idr. (2012), smo združili vprašanji s 

podlestvice Nepravična obravnava, ki se nanašata na nepravično obravnavo pri iskanju zaposlitve 

in diskriminacijo na delovnem mestu ter vprašanji s podlestvice Zaustavitev samega sebe, ki 

udeleženca sprašujeta, ali se je kdaj zaustavil in se ni prijavil na delovno mesto ali izobraževanje, 

ker ga je skrbelo, kako se bodo drugi odzvali na njegove težave z duševnim zdravjem ter s tem 

ustvarili dimenzijo pričakovanja in izkušenj stigme v kontekstu zaposlovanja. Kljub temu, da se 

pričakovanje stigme velikokrat kaže prav v prikrivanju duševne motnje, tega vprašanja nismo 

vključili v analizo, saj se to v uporabljenem vprašalniku navezuje na vsa življenjska področja in ne 

samo na delo.  

Demografski podatki za spol, kraj bivanja in diagnozo so bili po naravi podani v dihotomni obliki, 

prekodirati smo morali vprašanja glede izobrazbe in delovnega statusa. Vprašanje o izobrazbi je 

imelo na voljo šest odgovorov: a) osnovna šola, b) srednja šola, c) srednja šola s prilagojenim 

programom, č) višja šola, d) univerzitetna izobrazba, e) višje. Podatke smo razvrstili tako, da smo 

med nižje izobražene šteli odgovore a, b in c in med višje izobražene odgovore č, d in e. Možni 

odgovori na vprašanje o delovnem statusu so bili: a) brezposelnost, b) prostovoljno delo, c) 

študentski status, č) zaposlitev za polni delovni čas, d) zaposlitev za polovični delovni čas, e) 

upokojitev, f) invalidska upokojitev in g) socialna vključenost. Podatke smo razvrstili glede na 

aktivnost na trgu delovne sile. Tako možni odgovori a, e in f predstavljajo kategorijo neaktivnega 

prebivalstva in odgovori b, c, č, d in g kategorijo aktivnega prebivalstva.  

 

 

2.4.1 Eksaktna logistična regresija 

 

Binarna logistična regresija je pravzaprav multipla regresija s kategorično odvisno spremenljivko in 

kategoričnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami. Omogoča nam, da napovemo verjetnost, da se bo 

želeni dogodek, torej v našem primeru pričakovanje ali izkušnja stigmatizacije, zgodil ali ne, glede 
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(2) 

(1) 

na znane vrednosti pojasnjevalnih spremenljivk, v našem primeru spol, kraj bivanja, diagnoza, 

izobrazba, delovni status in pričakovanje stigme.  

 

Enačba logistične regresije: 

𝑃(𝑌) =  
1

1 + 𝑒− (𝑏0+𝑏1𝑋1𝑖)
 

 

pri čemer je P(Y) verjetnost, da se Y zgodi, e je osnova za naravni logaritem, drugi koeficienti pa 

tvorijo linearno kombinacijo, ki je zelo podobna tisti v običajni regresiji. Tako je v enačbo 

vključena konstanta (b0), pojasnjevalna spremenljivka (X1) in koeficient, ki se povezuje s 

prediktorjem (b1). Kljub podobnostim z linearno regresijo, obstajajo razlogi, zakaj te ne moremo 

uporabiti, kadar je naša odvisna spremenljivka kategorična. Ena izmed osnovnih predpostavk 

linearne regresije je, da je povezanost med spremenljivkami linearna, kar ni mogoče, če imamo 

odvisno spremenljivko z dihotomnim odgovorom. Rešitev tega problema je, da logaritmiramo naše 

podatke. Takšna transformacija nam omogoča, da izrazimo ne-linearen odnos na linearen način. 

Enačba logistične regresije je osnovana prav na tem principu, saj izrazi enačbo multiple linearne 

regresije na logaritmičen način, ki ga imenujemo logit (Field, 2009, str. 265).  

Logistični regresijski model torej napove, kakšna je verjetnost, da se bo želeni dogodek zgodil za 

določeno osebo (kar označimo kot P(Yi) glede na opazovanja, ali se je ta dogodek za to osebo 

dejansko zgodil ali ne (Yi)). Za to osebo bo Y bodisi 0 (dogodek se ni zgodil) ali 1 (dogodek se je 

zgodil), napovedna vrednost, P(Y), pa se bo gibala med 0 (ni verjetnosti, da se bo dogodek zgodil) 

in 1 (dogodek se bo zagotovo zgodil). Tako kot v linearni regresiji ima tudi vsaka pojasnjevalna 

spremenljivka v logistični regresiji svoj koeficient. Pri analizi podatkov moramo oceniti vrednost 

teh koeficientov, da lahko rešimo enačbo. Vrednosti parametrov so v logistični regresiji ocenjene z 

metodo največje verjetnosti, ki izbere koeficiente, ki najbolje napovedo ali se bodo opazovane 

vrednosti zgodile (Field, 2009, str. 266).  

Za interpretacijo logistične regresije je pomembna vrednost razmerja obetov, ki je indikator razlike 

v obetih, kar je posledica spremembe enote v prediktorju. Obete, da se dogodek zgodi, definiramo 

kot verjetnost, da se bo dogodek zgodil, deljeno z verjetnostjo, da se dogodek ne bo zgodil (Field, 

2009, str. 267).  

obet =  
𝑃(𝑑𝑜𝑔𝑜𝑑𝑒𝑘)

𝑃(𝑛𝑖 𝑑𝑜𝑔𝑜𝑑𝑘𝑎)
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(3) 

(4) 

(5) 

𝑃(𝑑𝑜𝑔𝑜𝑑𝑒𝑘 𝑌) =  
1

1 + 𝑒− (𝑏0+𝑏1𝑋1) 
 

𝑃(𝑛𝑖 𝑑𝑜𝑔𝑜𝑑𝑘𝑎 𝑌) = 1 − 𝑃(𝑑𝑜𝑔𝑜𝑑𝑒𝑘 𝑌) 

 

Kadar izračunamo obete, da se bo dogodek zgodil ali ne, moramo izračunati enako tudi za takrat, ko 

se pojasnjevalna spremenljivka spremeni za eno enoto. Glede na to, da imamo dihotomne 

spremenljivke, je vrednost X sedaj 1 in ne 0. Če poznamo obete za dogodek pred in po spremembi, 

je enačba za izračun razmerja obetov: 

∆obetov =  
obeti po spremembi enote v prediktorju 

izvirni obeti
 

 

Razmerje obetov interpretiramo kot spremembo v obetih. Če je vrednost večja kot 1, to pomeni, da 

se s tem, ko se poveča prediktor, verjetnost, da se bo dogodek zgodil, zmanjša (Field, 2009, str. 

271).  

Vendar pa ima tudi logistična regresija nekatere predpostavke, ki jih ne smemo kršiti. Te so, da je 

zagotovljena neodvisnost med posameznimi enotami in da imamo dovolj velik vzorec. Kadar je 

vzorec premajhen za uporabo običajne logistične regresije, uporabimo eksaktno logistično regresijo, 

saj bi bile ocene razmerja obetov, intervalov zaupanja in p-vrednosti pri uporabi binarne logistične 

regresije pristranske. Ocene, ki jih dobimo z eksaktno logistično regresijo, se ne zanašajo na 

asimptotične rezultate, ocene modela pa so nepristranske (Zamar, McNeney in Graham, 2007).  

Za enačbo eksaktne logistične regresije velja, da je 𝑌 =  (𝑌1, . . . , 𝑌𝑛)𝑇, W je n x p matrica katere i-

ta vrstica je 𝑤𝑖
𝑇 in Z je n x q matrica katere i-ta vrstica je 𝑧𝑖

𝑇. Pogojna eksaktna interferenca je 

osnovana na porazdelitvi zadostne statistike (ang. sufficient statistic) T = 𝑍𝑇y za parametre, ki nas 

zanimajo, torej γ, če je zadostna statistika S = 𝑊𝑇Y za nezaželene parametre (ang. nuisance 

parameters) β. Enakovredno je interferenca osnovana na pogojni porazdelitvi (ang. conditional 

distribution) Y, če je S: 

𝑓 (𝑦|𝑆 =  𝑠)  ∝ [∏  (
𝑚𝑖

 

𝑦𝑖
 )

𝑛

𝑖=1

]  exp {γ𝑇 𝑍𝑇𝑦} 

 

Glede na to, da pogojujemo na zadostni statistiki S, ta porazdelitev ni odvisna od β. Da naredimo 

pogojno eksaktno interferenco za γ, moramo oceniti porazdelitev f (y|S = s). Približna eksaktna 
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interferenca je osnovana na oceni f (y|S = s), ki jo dobimo z vzorčenjem iz porazdelitve (Zamar, 

McNeney in Graham, 2007). 
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3.0 REZULTATI 

 

3.1 PRIČAKOVANJE STIGME PRI ISKANJU ZAPOSLITVE 

 

Preglednica 1    

Pričakovanje stigme po življenjskih domenah    

 Pričakovana Niti najmanj 

pričakovana  

Ne 

zadeva 

 f f % f f % f f % 

Prošnja za zaposlitev 6 20,0 24 80,0 0 0,0 

Prošnja za udeležbo na izobraževanju ali tečaju 

za usposabljanje 

7 23,2 22 73,3 1 3,3 

Bližnji medosebni odnos  16 53,3 14 46,7 0 0,0 

Prikrivanje težav z duševnim zdravjem 12 40,0 18 60,0 0 0,0 

Opomba. f = frekvenca, f % = frekvenca v odstotkih.       

Iz preglednice 1 je razvidno, da večina posameznikov ne pričakuje, da bodo doživeli diskriminacijo 

in stigmatizirajoče vedenje pri iskanju zaposlitve zaradi njihovih težav v duševnem zdravju. Prav 

tako večina udeležencev ni imela zadržkov glede prijave na izobraževanje ali na tečaj za 

usposabljanje. Iz preglednice je razvidno tudi, da so udeleženci pogosto skrivali svoje težave z 

duševnim zdravjem.  

Razlika med deleži glede na demografske in klinične spremenljivke je bila preverjena s Fisherjevim 

eksaktnim testom. Pričakovanje stigme v kontekstu zaposlitve se ne razlikuje statistično pomembno 

glede na spol (p = 0,709), kraj bivanja (p = 0,700), stopnjo izobrazbe (p = 0,372) in glede na 

delovni status (p = 1,000). Rezultati so pokazali, da osebe z diagnozo depresije večinoma ne 

pričakujejo, da bodo stigmatizirane pri iskanju zaposlitve, medtem ko osebe z diagnozo shizofrenije 

v enaki meri pričakujejo, da bodo stigmatizirani, kot tudi da ne bodo (p = 0,050). 
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3.2 IZKUŠNJE DISKRIMINACIJE IN STIGMATIZACIJE 

 

Iz preglednice 2 je razvidno, da je največ udeležencev zaradi svojih težav v duševnem zdravju 

doživelo diskriminacijo in stigmatizacijo na delovnem mestu in pri iskanju zaposlitve, torej v 

kontekstu zaposlovanja.  

Rezultati Fisherjevega eksaktnega testa so pokazali, da se udeleženci ne razlikujejo statistično 

pomembno glede na spol (p = 0,642), kraj bivanja (p = 0,330), diagnoza (p = 1,000), višina 

Preglednica 2    

Izkušnje diskriminacije in stigmatizacije po življenjskih domenah 

 Nepravična 

obravnava 

Ni razlike Ne zadeva 

 f f % f f % f f % 

Ohranitev službe 19 63,3 7 23,3 4 13,3 

Iskanje službe 15 50,0 13 43,3 2 6,7 

Sklepanje ali ohranjanje prijateljstev 15 50,0 14 46,7 1 3,3 

Soseska 14 46,7 16 53,3 0 0,0 

Izogibanje ali izmikanje ljudi 13 43,3 16 53,3 1 3,3 

Družina 13 43,3 17 56,7 0 0,0 

Zmenki ali intimni medosebni odnosi 12 40,0 14 46,7 4 13,3 

Delavci na področju duševnega zdravja 11 36,7 18 60,0 1 3,3 

Policija 11 36,7 18 60,0 1 3,3 

Ustvarjanje družine in rojstvo otrok 11 36,7 8 26,7 11 36,7 

Osebna varnost 10 33,3 18 60,0 2 6,7 

Telesno zdravje 7 23,3 21 70,0 2 6,7 

Stanovanje 7 23,3 16 53,3 7 23,3 

Zakonska zveza ali ločitev 7 23,3 10 33,3 13 43,3 

Socialna podpora ali invalidska pokojnina 6 20,0 20 66,7 4 13,3 

Izobraževanje 6 20,0 12 40,0 12 40,0 

Zasebnost 5 16,7 25 83,3 0 0,0 

Družabno življenje 5 16,7 23 76,7 2 6,7 

Javna prevozna sredstva 4 13,3 25 83,3 1 3,3 

Starševstvo 2 6,7 10 33,3 18 60,0 

Verska skupnost 0 0,0 15 50,0 15 50,0 

Opomba. f = frekvenca, f % = frekvenca v odstotkih. 
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izobrazbe (p = 1,000) in delovni status (p = 0,622) pri izkušnjah stigme v kontekstu zaposlovanja. 

Kar 25 (83,3 %) udeležencev je bilo nepravično obravnavanih pri iskanju zaposlitve ali na samem 

delovnem mestu.  

 

3.3 ODNOS MED PRIČAKOVANJEM IN IZKUŠNJAMI DISKRIMINACIJE IN 

STIGMATIZACIJE V KONTEKSTU ZAPOSLOVANJA  

 

 

 

Slika 3. Odnos med pričakovanjem in izkušnjo diskriminacije in stigmatizacije pri zaposlovanju. 

Primerjali smo, v kolikšni meri osebe pričakujejo, da bodo stigmo pri zaposlovanju doživele in v 

kolikšni meri so udeleženci nepravično obravnavo tudi doživeli. Iz slike 3 je razvidno, da največ 

udeležencev diskriminacije ni pričakovalo, vendar so jo pri zaposlovanju, torej pri iskanju ali na 

delovnem mestu, doživeli. Prav tako je razvidno, da je tretjina udeležencev stigmo pričakovala in jo 

tudi izkusila.  

Rezultati Fisherjevega testa so pokazali, da se udeleženci ne razlikujejo statistično pomembno v 

izkušnjah stigme v kontekstu zaposlovanja, glede na to, ali so diskriminirajoče in stigmatizirajoče 

vedenje pričakovali ali ne (p = 0,640). Kar 83,3 % udeležencev raziskave je stigmo v kontekstu 

zaposlovanja v vsakem primeru doživelo.   
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3.4 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA PRIČAKOVANJE STIGME PRI ZAPOSLOVANJU  

 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da: 

- razlika v obetih pričakovanja stigme pri zaposlovanju med ženskami in moškimi ni 

statistično pomembna, čeprav so za ženske obeti pričakovanja diskriminacije pri 

zaposlovanju 1,48 krat večji kot za moške; 

- razlika v obetih pričakovanja stigme pri zaposlovanju med osebami, ki živijo v urbanem 

in ruralnem okolju, ni statistično pomembna, čeprav so obeti pričakovanja diskriminacije 

pri zaposlovanju za osebe, ki živijo v ruralnem okolju, 0,55 krat manjši kot obeti za 

osebe, ki živijo v urbanem okolju; 

- razlika v obetih pričakovanja stigme pri zaposlovanju med osebami z diagnozo depresije 

in shizofrenije je statistično pomembna. Za osebe, ki imajo diagnozo shizofrenije, so 

obeti 6,91 krat večji kot obeti za osebe, ki imajo diagnozo depresije;  

- razlika v obetih pričakovanja stigme pri zaposlovanju med osebami, ki imajo višjo in 

nižjo izobrazbo, ni statistično pomembna, čeprav so obeti pričakovanja diskriminacije 

pri zaposlovanju za osebe, ki imajo višjo izobrazbo 0,27 krat večji kot obeti za osebe, ki 

imajo nižjo izobrazbo; 

- razlika v obetih pričakovanja stigme pri zaposlovanju med osebami, ki so aktivne na trgu 

delovne sile in tistimi, ki niso, ni statistično pomembna, čeprav so obeti pričakovanja 

diskriminacije pri zaposlovanju za osebe, ki so aktivne, 0,59 krat višji kot obeti za 

neaktivne osebe na trgu delovne sile. 

 

 

 

Preglednica 3     

Rezultati eksaktne logistične regresije za pričakovano stigmo pri iskanju zaposlitve 

    95% IZ za RO 

Prediktorji Ocena p-vrednost Razmerje obetov Spodnja meja Zgornja meja 

Spol 0,39 0,90 1,48 0,25 9,55 

Kraj bivanja -0,59 0,70 0,55 0,90 3,24 

Diagnoza 1,93 0,05* 6,91 1,00 84,42 

Izobrazba -1,31 0,59 0,27 0,01 2,85 

Delovni status 0,00 1,00 1,00 0,12 6,65 
Opomba. * p < 0,05, IZ = interval zaupanja, RO = razmerje obetov. 
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3.5 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA IZKUŠNJE STIGME PRI ZAPOSLOVANJU  

 

Preglednica 4     

Rezultati eksaktne logistične regresije za izkušnje stigme pri iskanju zaposlitve 

    95 % IZ za RO 

Prediktorji Ocena p-vrednost Razmerje obetov Spodnja meja Zgornja meja 

Spol 0,62 0,87 1,87 0,18 26,1 

Kraj bivanja -1,58 0,33 0,20 0,00 2,49 

Diagnoza 0,47 1,00 1,60 1,54 22,29 

Izobrazba 0,23 1,00 1,95 0,95 72,44 

Delovni status -0,52 0,95 0,59 0,05 8,55 

Pričakovanje 

stigme 

0,79 0,90 2,20 0,18 122,93 

Opomba. IZ = interval zaupanja, RO = razmerje obetov. 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da: 

- razlika v obetih izkušnje stigme pri zaposlovanju med ženskami in moškimi ni 

statistično pomembna, čeprav so obeti za doživetje stigme pri zaposlovanju 1,87 krat 

večji za ženske kot obeti za moške; 

- razlika v obetih izkušenj stigme pri zaposlovanju med osebami, ki živijo v urbanem in 

ruralnem okolju, ni statistično pomembna, čeprav so obeti za doživetje stigme pri 

zaposlovanju 0,20 krat večji za osebe, ki živijo v ruralnem okolju, kot obeti za osebe, ki 

živijo v urbanem okolju; 

- razlika v obetih izkušenj stigme pri zaposlovanju med osebami z diagnozo depresije in 

shizofrenije ni statistično pomembna. Za osebe, ki imajo diagnozo shizofrenije, so obeti 

za doživetje stigme pri zaposlovanju 1,60 krat večji kot obeti za osebe, ki imajo 

diagnozo depresije;  

- razlika v obetih izkušenj stigme pri zaposlovanju med osebami, ki imajo višjo in nižjo 

izobrazbo, ni statistično pomembna. Za osebe, ki imajo višjo izobrazbo, so obeti za 

doživetje stigme pri zaposlovanju 1,95 krat večji kot obeti za osebe, ki imajo nižjo 

izobrazbo;  

- razlika v obetih izkušenj stigme pri zaposlovanju med osebami, ki so aktivne na trgu 

delovne sile, in tistimi, ki niso, ni statistično pomembna. Za osebe, ki so aktivne, so 

obeti za doživetje stigme pri zaposlovanju 0,59 krat večji kot obeti za osebe, ki niso 

aktivne na trgu delovne sile.  

- razlika v obetih izkušenj stigme pri zaposlovanju med osebami, ki pričakujejo 

diskriminacijo pri zaposlovanju, ni statistično pomembna. Za osebe, ki ne pričakujejo 
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stigmatizacije, so obeti za doživetje stigme pri zaposlovanju 2,20 krat večji kot obeti za 

osebe, ki stigmatizacijo pri zaposlovanju pričakujejo.  
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4.0 RAZPRAVA 

V pričujoči raziskavi smo preučevali stigmo, ki jo osebe s hudo duševno motnjo pričakujejo in 

doživijo pri iskanju zaposlitve. Želeli smo preveriti pojavnost omenjenih konceptov na slovenskem 

vzorcu, njuno morebitno povezanost in ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na njuno prisotnost pri 

zaposlovanju.  

Preden začnemo z razpravo rezultatov, ki odgovarjajo na zastavljena raziskovalna vprašanja, je 

treba omeniti ugotovitve, do katerih smo prišli na podlagi demografskega vprašalnika in ki orišejo 

širši okvir raziskovane teme ter odražajo trenutno situacijo v slovenskem prostoru.  

Niti ena izmed oseb, ki je sodelovala v raziskavi, ni vključena v redno zaposlitev in za večino oseb 

se ta situacija ne bo nikoli spremenila, saj so invalidsko upokojeni ali imajo odločbo o 

nezaposljivosti, preostalim udeležencem, ki so sodelovali v naši raziskavi, pa grozi prehod v 

dolgotrajno brezposelnost in klasifikacijo težje zaposljivih. Govoriti o grožnji popolne socialne 

izključenosti je brezpredmetno, saj je ta že nastopila. Pri tem ne govorimo o socialni deprivaciji, saj 

številne iniciative omogočajo vključevanje in delovanje posameznikov s hudo duševno motnjo na 

mnogih družbenih in socialnih področjih, temveč o popolni materialni in eksistenčni izključenosti, 

saj se vsi udeleženci, razen dveh posameznikov, nahajajo korenito pod pragom revščine. S trenutno 

in pravzaprav stalno ureditvijo njihovega stanja je večini izmed udeležencev te raziskave vstop na 

trg dela popolnoma onemogočen, kar grozi, brez konkretizirane pomoči, tudi preostalim 

udeležencem. 

Na podlagi pridobljenih podatkov je težko govoriti, zakaj je do nastalega stanja pravzaprav prišlo. 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da večina udeležencev nima dolgotrajnih delovnih izkušenj, kar jih poleg 

duševne motnje dodatno postavlja med ranljive skupine v kontekstu zaposlovanja. Podobne 

rezultate so dobili tudi drugi raziskovalci, ki so v Sloveniji proučevali zaposlovanje oseb s hudo 

duševno motnjo (Ponikvar in Popit Tkalec, 2008). Posameznikom, ki so brez delovne dobe ali 

imajo zelo omejene delovne izkušnje, to dejstvo še dodatno otežuje iskanje zaposlitve, pomanjkanje 

izkušenj pa jih omejuje tudi, kadar jim uspe pridobiti delo, saj velikokrat niso kos potrebam dane 

situacije in zato delo tudi težko obdržijo. Izpostavljeni pa so tudi dodatni stigmatizaciji, in sicer, da 

se morajo poleg stigme duševne motnje spopadati tudi s stigmo brezposelne in težko zaposljive 

osebe. Stanje, kot je nakazano na podlagi našega vzorca, tako še dodatno potrjuje zmotno 

prepričanje, da duševna motnja in zaposlitev nista kompatibilna pojma. To prepričanje lahko velja 

tako za potencialne delodajalce kot tudi posameznike same, ki nato v prošnjah za invalidsko 

komisijo in v predčasni upokojitvi vidijo lažjo in bolj verjetno rešitev njihovih težav.  
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Pozitivnih učinkov zaposlitve za posameznika s hudo duševno motnjo ne moremo v celoti opisati. 

Vsak posameznik je namreč individuum s kompleksnim sistemom mišljenja, čustvovanja in 

delovanja. Dejstvo pa je, da se v procesu zaposlovanja in vključenosti na trg delovne sile, seveda na 

osebi ustreznem delovnem mestu, pri posameznikih zgodi premik v smeri večjega obvladovanja 

lastnega življenja in oblikovanja realnih in mogoče bolj optimističnih možnosti za prihodnost.  

 

4.1 PRIČAKOVANJE STIGME IN DISKRIMINACIJE PRI ZAPOSLOVANJU  

 

Preden lahko govorimo o pomenu pričakovanja stigmatizacije in diskriminacije pri zaposlovanju 

oseb s hudo duševno motnjo, je treba ugotoviti, ali posamezniki takšno vedenje sploh pričakujejo in 

v kolikšni meri. Izsledki raziskav nakazujejo (npr. Cechnicki in Bielanska, 2009; Cechnicki idr., 

2011; Lasalvia idr., 2012; Thornicroft idr., 2009), da se osebe s hudo duševno motnjo zavedajo 

negativnega mnenja, ki ga družba izkazuje do te populacije in zato pričakujejo, da bodo zaradi svoje 

duševne motnje pri iskanju zaposlitve neuspešni. Rezultati naše raziskave nakazujejo prav 

nasprotno, saj je večina udeležencev izjavila, da stigmatizacije in diskriminacije pri zaposlovanju ni 

pričakovala.  

Če je bilo na podlagi omenjenih raziskav pričakovati, da se udeleženci niso prijavili na delovno 

mesto, ker bi bili mnenja, da bodo diskriminirani zaradi svoje duševne motnje, se udeleženci naše 

raziskave niso prijavili za zaposlitev zaradi simptomov motnje, kar je v skladu z ugotovitvami 

raziskovalne skupine ASPEN (2009). Udeleženka je poročala: »Nisem se prijavila, ker sem imela 

socialno fobijo pred ljudmi. Takrat še nisem imela izkušenj in sem imela toliko večji strah pred 

ljudmi«. S podobnimi težavami se srečujeta tudi mlajša moška, ki sta povedala: »Sam sebe sem 

zaustavil zaradi pomanjkanja motivacije. To je oblika depresije, ki se pojavi pri shizofreniji, ko 

nimaš moči, da bi nekaj naredil« in »Nisem se zaustavil, ampak enostavno nisem imel interesa«.  

Podrobnejši pregled rezultatov pa pričakovanje stigmatizacije in diskriminacije vseeno nakaže, saj 

so posamezniki velikokrat prikrili svojo diagnozo, ko so se prijavljali ali pričeli z delom na novem 

delovnem mestu. Udeleženci so na primer povedali: »Na razgovorih tega nikoli nisem povedal, ker 

bi me lahko takoj odslovili« ali »V službi ne razglašam nič. Ni pametno govoriti o tem z novimi 

sodelavci, ker potem za njih več nisi normalen«. Po K. E. Toth in C. S. Dewa (2014) ti trije primeri 

predstavljajo tipične razloge, zakaj se osebe s hudo duševno motnjo ne odločajo za razkritje 

diagnoze na delovnem mestu. Prvi razlog je, da se bojijo, da bodo pri iskanju zaposlitve 

diskriminirani zaradi svoje diagnoze in bodo delodajalci zaradi prevladujočih stereotipov menili, da 

zaradi duševne motnje niso sposobni za opravljanje svojega dela. Drugi razlog je, da želijo 
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udeleženci postaviti mejo med svojim zasebnim in službenim življenjem, pri čemer spada njihovo 

duševno zdravje pod osebno sfero življenja. In nenazadnje, posameznike je strah, da jih bodo na 

delovnem mestu zaradi njihove diagnoze obravnavali drugače. S tem, ko zadržijo diagnozo zase, se 

poskušajo izogniti drobnogledu na delovnem mestu in morebitnim ustvarjanjem govoric. Tako naši 

udeleženci kot tudi udeleženci raziskovalne skupine ASPEN (2009) so povedali, da so izjemno 

previdni, komu zaupajo, da imajo težave z duševnim zdravjem, kar je popolnoma razumljivo, saj so 

jih sodeč po tujih raziskavah (npr. Schulze in Angermeyer, 2003) kot tudi po rezultatih naše 

raziskave sodelavci velikokrat zmerjali in nadlegovali. Udeleženec je povedal, da so ga na 

delovnem mestu klicali »tabletkar« in »ormožan« (pacient v psihiatrični bolnišnici Ormož), starejši 

udeleženki, ki ima diagnozo depresije, pa je sodelavka rekla: »ti si kot ena cota, s katero bi jaz 

lahko tla pobrisala«. Delodajalci se po razkritju diagnoze poskušajo izogniti slabi delovni klimi 

tako, da osebe s hudo duševno motnjo premestijo na drugo delovno mesto, kot je povedal 

udeleženec naše raziskave: »Ko sem se vrnil na delo, so me premestili v skladišče«. Ko smo ga 

vprašali, ali je bila to njegova želja, je povedal: »Ne, šef je tako odločil. Rekel je, da bo tako boljše 

za ostale sodelavce, da jih ne bom motil«. Tudi glede razkritja diagnoze se posamezniki razlikujejo 

tako med seboj kot tudi po svojih izkušnjah. Nekateri po vzpostavitvi dobrih odnosov na delovnem 

mestu povedo za svoje težave, medtem ko nekateri svojo diagnozo zadržijo zase dokler je to 

mogoče; prav tako pa so nekateri naleteli na povečano podporo od sodelavcev in delodajalca, 

medtem ko drugi poročajo o negativnih izkušnjah.  

Če se dosedanje študije (npr. Alonso idr., 2009; Cechnicki in Bielanska, 2009; Cechnicki idr., 2011; 

Switaj idr., 2009) niso mogle uskladiti, če stigmo pri zaposlovanju bolj pričakujejo posamezniki iz 

podeželja ali mesta, ženske ali moški, tisti z višjo ali nižjo izobrazbo, so rezultati te raziskave 

podobni tistim, o katerih so poročali I. Vidojević, D. Đurić Jočić in Tošković (2012), ki med temi 

kategorijami spremenljivk niso odkrili pomembnih razlik. Edina spremenljivka, ki se je pomembno 

povezovala s pričakovanjem diskriminacije in stigmatizacije, je diagnoza shizofrenije, vendar 

povezanosti ne moremo pojasniti z obstoječo literaturo, saj so udeleženci z diagnozo shizofrenije v 

enaki meri pričakovali, da bodo stigmatizirani, kot da ne bodo. To nakazuje, da diagnoza 

shizofrenije sama po sebi ni dejavnik, ki vpliva na pričakovanje stigme, temveč so pri teh 

posamezniki v ozadju drugi dejavniki, ki vplivajo na njihovo pričakovanje diskriminacije pri 

zaposlovanju.  
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4.2 IZKUŠNJE STIGME IN DISKRIMINACIJE PRI ZAPOSLOVANJU 

 

Osebe s hudo duševno motnjo naj bi stigmatizacijo in diskriminacijo pri iskanju zaposlitve le redko 

doživele (Angermeyer idr., 2004). Ponovno so rezultati te raziskave pokazali nasprotno, saj je 

večina udeležencev diskriminacijo pri zaposlovanju doživela.  

Nepravično obravnavo so udeleženci občutili v obliki omejitev. Udeleženec je povedal: »Ko sem bil 

na razgovoru pri delodajalcu, je bilo vse v redu, potem pa se je na Medicini dela zakompliciralo. 

Čeprav se jaz počutim sposobnega za delo. V kartoteki vse živo piše, od raznih obiskov pri 

psihiatrih, pa tako naprej. Pa dajejo neke omejitve in te potem noben delodajalec noče več 

zaposliti«. Namesto, da bi osebe s hudo duševno motnjo videle, da so omejitve, ki jih postavi 

zdravnik, kot na primer, da lahko delajo samo polovični delovni čas ali da ne smejo delati ponoči 

ipd., namenjene temu, da bi bilo delovno mesto bolje prilagojeno posamezniku in njegovemu 

duševnemu stanju, vidijo ti posamezniki to kot oviro pri zaposlovanju. To vodi do prikrivanja 

svojega duševnega stanja tako bodočemu delodajalcu kot tudi zdravniku. Udeleženka je povedala: 

»Ko sem šla k zdravniku zaradi službe za negovalko, mu nisem povedala, ker me je bilo strah, da ne 

bom dobila zdravniškega potrdila, da bi lahko šla delat. Nikoli ne veš, eni rečejo tako, drugi spet 

drugače«.  

Posamezniki se velikokrat zavedajo poti, ki je potrebna, da bi lahko dobro opravljali svoje delo, kar 

nakazujejo tako tuje raziskave (ASPEN, 2009) kot tudi poročanje ene izmed udeleženk: »Delala bi 

tudi na kakšnem projektu, kjer si lahko sam doziraš delo. Mogoče bi bila zbrana na začetku le 5 ur, 

mogoče več. Na začetku moraš delat postopoma, rabiš vmes pavzo«. Svojega občutka velikokrat ne 

upoštevajo, saj se bojijo, da bi jim to še dodatno otežilo iskanje zaposlitve. S tem delodajalcu ne 

dajo priložnosti, da bi delovno mesto prilagodil njihovim zmožnostim, kar lahko posledično vodi do 

zmanjšane produktivnosti na samem delovnem mestu in potrjevanju domnev, da osebe s hudo 

duševno motnjo nimajo kompetenc, ki so potrebne za uspešno opravljanje nalog in socialnih zahtev 

delovnega mesta.  

Neprimerna delovna mesta, torej tista, ki niso kompatibilna s posameznikovimi sposobnostmi in 

nenazadnje tudi željami, lahko vodijo do izgube motivacije za nadaljnje iskanje službe in 

prezgodnjo upokojitev, o čemer je poročala tudi udeleženka, ki je povedala: »Nisem vztrajala, ker 

sem vedela, da prave službe zame ne bo«.  

Neprilagojeno in zato tudi neprimerno delovno mesto ter posledično tudi nižja storilnost, pogosto 

menjavanje delovnih mest in luknje v delovni zgodovini lahko vodijo do zbadanja, očitkov in 



52 
 

pripisovanja krivde, kot je izkusila tudi ena izmed udeleženk, ki je povedala: »So govorili, da 

nočem, da sem malomarna, vsi so me obsojali«.  

Prav tako je poleg pripisovanja krivde za lastno duševno stanje na delovnem mestu prisotno tudi 

napačno prepričanje, da duševna motnja ni legitimna bolezen in da diagnozo posamezniki 

uporabljajo kot izgovor ter, da bi, če bi želeli, lahko prenehali s svojim »obnašanjem«. Udeleženka 

je povedala, da ji je šef rekel, da »naj preneha že kazati to svojo slabo voljo pred strankami«.  

Osebe s hudo duševno motnjo, ki so sodelovale v naši raziskavi, so stigmatizacijo in diskriminacijo 

v kontekstu zaposlovanja doživele ne glede na spol, kraj bivanja, stopnjo izobrazbe, delovni status 

in diagnozo, medtem ko tuje raziskave, ki prav tako niso našle razlik glede na socialno-demografske 

in klinične spremenljivke, poročajo, da osebe s hudo duševno motnjo le redko doživijo 

diskriminacijo pri iskanju zaposlitve (npr. Thornicroft idr., 2009; Lasalvia idr., 2012).  

 

4.3 ODNOS MED PRIČAKOVANJEM IN IZKUŠNJAMI STIGME PRI ZAPOSLOVANJU  

 

Družba oblikuje posameznikova prepričanja o osebah z duševno motnjo. Tudi osebe s hudo 

duševno motnjo se zavedajo norm, domnev in prepričanj, ki jih goji družba, kateri pripadajo, do 

oseb s hudo duševno motnjo (npr. Link idr., 1989, Crisp idr., 2000). To vpliva tudi na pričakovanje 

stigme oseb s hudo duševno motnjo zaradi njihove psihiatrične diagnoze. Medtem ko so raziskave 

pokazale, da osebe s hudo duševno motnjo stigmo v večji meri pričakujejo, kot jo v resnici doživijo 

(npr. Angermeyer idr., 2004; Cechnicki idr., 2011; Thornicroft idr., 2009), je večina posameznikov, 

vključenih v našo raziskavo, diskriminacijo pri zaposlovanju doživela ne glede na to, ali so jo 

pričakovali ali ne.  

Prav zaradi nasprotnih rezultatov, do katerih so prišli drugi raziskovalci pričakovanja in izkušenj 

stigme, je pomembno, da pojma proučujemo s strani tistih, ki jih ta dejansko zadevata, in da 

raziskujemo v različnih kulturnih in družbenih okoljih, saj so vzorci diskriminatornih vedenj 

prisotni povsod, vendar se med seboj bistveno razlikujejo. Vrednost te študije je prav v mnenjih iz 

prve roke: kdaj udeleženci pričakujejo, da bodo stigmatizirani zaradi svoje duševne motnje in kdaj 

so se zaustavili, ker so ocenili, da jim delovno mesto in zaposlitev ne odgovarja zaradi narave 

njihove duševne motnje ali njihovih sposobnosti. Različnost vsakega posameznika, z duševno 

motnjo ali brez, implicira tudi različnost v sposobnostih, potrebah in željah. Diskriminirajoče bi 

bilo, če bi menili, da vsaka oseba ni zmožna zase oceniti, koliko zmore. Kadar pride do diskrepance 

med resničnimi sposobnostmi in znižano percepcijo zaradi narave simptomov motnje pa je naloga 
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strokovnjakov, da posamezniku pomagajo najti njegovo pravo vrednost in delovno mesto, kjer 

lahko te sposobnosti razvija. Ne smemo posploševati prepričanj, mnenj in pričakovanj oseb s hudo 

duševno motnjo, temveč moramo podrobneje prisluhniti, kdaj se niso prijavili na delovno mesto 

zaradi stigme, kdaj zaradi drugih okoliščin ter kdaj, komu in zakaj so prikrili svojo diagnozo.  

Rezultati, pridobljeni s to raziskavo, stigme ne negirajo, vendar je z izkušnjami stigme podobna 

situacija kot s pričakovanjem stigme. Samo osebe s hudo duševno motnjo nam lahko povedo, kdaj 

so bili pri iskanju zaposlitve diskriminirani zaradi svoje diagnoze in kdaj službe niso dobili zaradi 

drugih dejavnikov. Izkušnje posameznikov nam prikazujejo zaskrbljujočo sliko, in sicer, da je 

stigma oseb s hudo duševno motnjo na trgu delovne sile močno prisotna, saj je večina 

diskriminacijo tudi doživela, ne glede na to, ali so jo pričakovali ali ne.  

 

4.4 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA PRIČAKOVANJE STIGME MED OSEBAMI S HUDO 

DUŠEVNO MOTNJO PRI ISKANJU ZAPOSLITVE  

 

Za popolno razumevanje pomena ocene Svetovne zdravstvene organizacije (2011), ki pravi, da je 

stigma najhujša ovira pri zaposlovanju oseb s hudo duševno motnjo, je treba pogledati dlje od zgolj 

pričakovanja in doživljanja stigme. Dejavnike, ki bi naj vplivali na večjo verjetnost pričakovanja 

stigme, je treba iskati drugje, saj socio-demografski dejavniki pri napovedovanju pričakovanja 

stigme v naši raziskavi niso igrali pomembne vloge, kar sovpada z raziskavama J. Catty idr. (2008) 

in I. Vidojević idr. (2012). Edini pomembni napovednik pričakovanja diskriminacije na delovnem 

mestu je bila diagnoza shizofrenije. Vendar moramo biti tudi pri interpretaciji tega rezultata izjemno 

previdni, saj ostali rezultati nakazujejo, da so verjetno v ozadju poleg diagnoze shizofrenije drugi 

dejavniki, ki vplivajo na pričakovanje stigme pri teh posameznikih. Vendar teh faktorjev na podlagi 

obstoječih podatkov ni mogoče določiti.  

 

4.5 FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA IZKUŠNJE STIGME MED OSEBAMI S HUDO DUŠEVNO 

MOTNJO PRI ISKANJU ZAPOSLITVE  

 

Osebe s hudo duševno motnjo spadajo med ranljive skupine na področju zaposlovanja. Poskušali 

smo ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na večjo verjetnost doživljanja diskriminacije pri 

zaposlovanju oseb zaradi njihove duševne motnje. Rezultati so pokazali, da ni pomembno, ali 

prihajajo posamezniki iz manjših ali večjih slovenskih mest, ali so ženskega ali moškega spola, ali 



54 
 

imajo diagnozo depresije ali shizofrenije, ali imajo visoko ali nizko izobrazbo, ali so aktivni na trgu 

delovne sile ali pa invalidsko upokojeni oziroma imajo odločbo o nezaposljivost ter nenazadnje, ali 

so stigmatizacijo pričakovali ali ne. Večina udeležencev je stigmo pri zaposlovanju doživela.  

 

4.6 OMEJITVE IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE  

 

Omeniti moramo tudi omejitve naše raziskave. Zaradi narave tematike so bili podatki pridobljeni na 

podlagi intervjujev z osebami s hudo duševno motnjo, kar je tako prednost kot tudi pomanjkljivost 

tega diplomskega dela. Po eni strani je nujno pričakovanja in izkušnje stigmatizacije oseb s hudo 

duševno motnjo proučevati prav z njihove perspektive, po drugi strani pa je klinična populacija 

težje dosegljiva in je posledično vzorec majhen. Ne samo, da nam majhnost vzorca otežuje 

statistično obdelavo podatkov, omejuje tudi generalizacijo ugotovitev na populacijo, ki se z 

vzorcem ne ujema v določenih karakteristikah. Naš vzorec ni reprezentativen za populacijo oseb s 

hudo duševno motnjo med 18. in 65. letom, saj niti ena oseba ni bila vključena v redno zaposlitev. 

Zaradi praktičnosti sestavljajo naš vzorec uporabniki storitev dnevnega centra, skupnostne 

psihiatrične obravnave in zavoda za zaposlovanje težje zaposlenih invalidov, torej nismo 

intervjuvali oseb, ki so si organizirale svoje življenje brez pomoči strokovnjakov. Osebe s hudo 

duševno motnjo, ki so okrevali in te pomoči več ne potrebujejo, le redko srečamo v omenjenih 

službah za duševno zdravje, saj v želji, da bi lahko nemoteno nadaljevali svojo poklicno pot, svojo 

psihiatrično zgodovino velikokrat raje prikrijejo (Švab, 2009).  

Druga omejitev tega raziskovalnega dela se nahaja v vprašalniku samem. Že izvirni avtorji 

vprašalnika so se zavedali, da zahtevajo od udeležencev poročanje o izkušnjah diskriminacije tekom 

celega življenja in brez beleženja, kdaj je to tega vedenja prišlo. Tak način zbiranja podatkov je bil 

za našo raziskavo nujen, saj je kar 60 % udeležencev svojo kariero že zaključilo in so prejeli 

odločbo o nezaposljivosti ali so invalidsko upokojeni in se tako nikoli več ne bodo prijavljali na 

delovno mesto.  

Iz slednjega je mogoče razbrati še eno omejitev zajetega vzorca. Kar 60 % udeležencev je bilo 

predčasno trajno izključenih iz realnega trga delovne sile. To lahko nakazuje, da so imele te osebe 

slabši potek bolezni, kar bi lahko prispevalo k tako visokemu odstotku doživljene stigme pri 

zaposlovanju. Slabši potek duševne motnje se namreč velikokrat povezuje s prekinitvijo 

izobraževanja, povzroča večje luknje v delovni zgodovini ter več hospitalizacij in odsotnosti z 

delovnega mesta. Za bolj reprezentativne rezultate bi bilo treba poiskati tudi osebe, ki so aktivno 

vključene na trg delovne sile in jih povprašati o njihovih izkušnjah pri iskanju zaposlitve.  
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Lestvica za oceno diskriminacije in stigmatizacije DISC-12 omogoča oceno kvantitativnih in 

kvalitativnih podatkov, vendar za potrebe študije kvalitativni podatki niso bili statistično obdelani, 

kar onemogoča podrobnejši pregled razlogov, ki so vplivali na tako visoko brezposelnost, 

neuspešnost pri prošnjah za zaposlitev in prezgodnje upokojevanje. Prav tako smo podatke po 

navodilih avtorjev lestvice dihotomizirali, čeprav je bila lestvica ob zbiranju podatkov intervalna. 

Načeloma se nasilnemu dihotomiziranju podatkov izogibamo, saj le-to povzroči izgubo mnogih 

dragocenih informacij. Obdelava podatkov, ki smo jo uporabili, nam tako omogoča poročanje samo 

o tem, ali so udeleženci stigmatizacijo in diskriminacijo pričakovali ali ne oziroma doživeli ali ne, 

ničesar pa nam ne pove o pogostosti in moči teh vedenj. Eksaktna logistična regresija nam sicer 

omogoča vpogled v faktorje, ki so povezani z višjimi možnostmi incidence pričakovane in 

doživljene stigmatizacije, vendar bi bil za boljše razumevanje zapletenega koncepta, kot je stigma, 

potreben večji vzorec.  

  



56 
 

5.0 SKLEPI 

 

Stigma je fenomen, ki je v družbi globoko zakoreninjen, osebe s hudo duševno motnjo pa spremlja 

že od nekdaj. Medtem ko je zavedanje pomembnosti proučevanja stigme prisotno že desetletja, se 

področje raziskovanja pričakovanj in izkušenj stigme z vidika oseb s hudo duševno motnjo šele 

razvija. Kljub konsistentnim ugotovitvam, da stigma najbolj prizadene osebe s hudo duševno 

motnjo prav pri iskanju zaposlitve, je pričujoče diplomsko delo prva raziskava v slovenskem 

prostoru, ki se je osredotočala zgolj na zaposlovanje te ranljive populacije in pri tem upoštevala 

njihovo perspektivo. To je izjemnega pomena, saj so do sedaj tuje raziskave poročale o podobnih 

rezultatih glede stopnje pričakovanja in izkušenj diskriminacije, medtem ko je naša raziskava 

podala popolnoma nasprotne ugotovitve. Te so pokazale, da je stigma pri zaposlovanju oseb s hudo 

duševno motnjo še vedno izjemno prisotna, saj so posamezniki diskriminacijo doživeli, ne glede na 

to, ali so jo pričakovali ali ne.  

Da bi lahko naredili korak bližje k zmanjševanju brezposelnosti oseb s hudo duševno motnjo in k 

izkoreninjanju stigme, je potrebno prenehati posploševati. Generalizacija je dobra zgolj za 

priznavanje pomembnosti problematike, prenehati moramo enačiti ljudi, ki imajo diagnozo hude 

duševne motnje, njihove potrebe, želje, sposobnosti, motivacijo in perspektivo. Priznati moramo 

težavnost in resničnost situacije, saj ne samo podatki, temveč tudi pričevanja ljudi dokazujejo, da je 

diskriminacija oseb s hudo duševno motnjo pri zaposlovanju prisotna. Vendar se tukaj ne smemo 

vdati v usodo, temveč aktivno in s skupnimi močmi pristopiti tako k problemu kot tudi k 

posameznikom. Zagotavljanje konkretne pomoči, kakor ga lahko zagotavlja multidisciplinarni tim 

ter individualizacija obravnave, podpore in zaposlovanja je smer, v kateri moramo še naprej 

delovati, saj ni modela, ki bi ustrezal vsem. 

Nedavno smo zabeležili občutno povečanje števila programov, društev, projektov, zavodov in 

prostovoljcev, ki se ukvarjajo s socialno inkluzijo oseb s hudo duševno motnjo. Očiten napredek se 

kaže tudi pri razumevanju različnih dejavnikov, s katerimi se morajo soočati osebe s hudo duševno 

motnjo pri iskanju zaposlitve. Čeprav delo ne predstavlja več nedosegljivega cilja, so zgodbe, kjer 

je oseba s hudo duševno motnjo uspešna pri opravljanju svojega poklica ali je uspešno zaključila 

študij in se zaposlila ter obdržala zelo zahtevno delo, še vedno veliko bolj izjema kot pravilo. Delež 

tistih, ki kljub duševni motnji delajo, ne glede na vrsto dela, je še vedno alarmantno nizek. Za 

spremembo obstoječega in persistentnega stanja brezposelnosti te populacije je potrebnih še več 

iniciativ, ki se ukvarjajo prav s to problematiko.  
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Pravno podlago in zasnovo, ki je bila z Zakonom o duševnem zdravju in z Zakonom o socialnem 

podjetništvu še samo potrjena, v Sloveniji že imamo. Moč slovenskih iniciativ se kaže predvsem v 

zavedanju pomembnosti multidisciplinarne obravnave posameznika, kar je skupni imenovalec 

skupnostni psihiatrični obravnavi, dnevnim centrom, zaposlitvenim rehabilitacijam in zavodom, ki 

omogočajo zaposlovanje invalidov, med katere lahko spadajo tudi osebe s hudo duševno motnjo. 

Prav v dobrem sodelovanju med različnimi člani tima, ki imajo različno izobrazbo in lahko 

potemtakem bolj celostno pristopijo k posamezniku, je (svetla) prihodnost. S porastom socialnih 

podjetij in kooperativ pa stremimo h krepitvi »družbene solidarnosti in kohezije« (Zakon o 

socialnem podjetništvu, 2011), za katero upamo, da bo vodila k nadaljnjemu razvoju inovativnih 

načinov zaposlovanja, ki bodo ne samo zagotovili nova delovna mesta, temveč učinkovito 

prispevali tako k socialni kot tudi poklicni inkluziji oseb s hudo duševno motnjo.  
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