
El Conflicte al Mobbing. Desencadenants i Resolució 

 

La llibertat, és aquesta que ens allibera de la pesada tasca d'acceptar passivament una 

destinació no elegit i ens condueix pels sinuosos camins de l'emancipació individual i col·lectiva. 

Celia Amorós 

Autora: Marina Parés Soliva 

En anglès a l´original. Traduït per  Marina Parés. 

 

Resum 

La pretensió d'aquestes línies és contribuir a el coneixement del conflicte en el fenomen de 

l'assetjament moral a la feina amb la intenció de promoure l'eliminació de l'exercici d'aquestes 

pràctiques violentes en el si de les organitzacions. En aquest article a més de detenir-nos en la 

definició del fenomen ens interessa saber quines condicions afavoreixen l'emergència del 

conflicte i aportem noves contribucions. Analitzem la fase de conflicte del procés 

d'assetjament moral a la feina per entendre que la resolució de l'assetjament vindrà 

determinada en funció de la fase en què és abordat. Reflexionem sobre les condicions que el 

fan possible en les empreses, i finalment, exposem el que considerem contribucions i reptes 

per al futur dels estudis sobre aquest conflicte denominat "mobbing". Com a conseqüència de 

les diverses investigacions sobre el fenomen assenyalem, tant els components bàsics perquè 

sorgeixi una persecució, com la manera de tallar-i esperem, amb aquestes contribucions, 

aportar noves motivacions per incidir en l’erradicació d'aquest problema, que ha estat entès 

com una epidèmia de segle XXI. 

 

Abstract 

The claim of these lines is to Contribute to knowledge of the conflict in the phenomenon of 

bullying at work with the intention of promoting the elimination of violent exercise of these 

practices within the organizations. In addition to this article deternernos in the definition of 

the phenomenon we are interested to know what conditions favor the emergence of the 

conflict and bring new contributions. We analyze the conflict phase of the process of bullying 

at work by understanding that the resolution of harassment will be determined depending on 

the stage it is addressed. Reflect on the conditions that make it possible in enterprises, and 

finally Expose what we consider contributions and challenges for future studies on this conflict 

called "mobbing". As a result of various Investigations into the phenomenon pointed out, both 

the building blocks for an emerging harassment, such as how to tackle it and hopefully, with 



these contributions, provide new motivation for influence in eradicating this problem, which 

has been understood es An Epidemic of the twenty-first century. 

 

MOBBING 

Què és el mobbing? 

El mobbing o assetjament moral és el fustigació psicològica en el lloc de treball i es tracta d'un 

fenomen emergent en el segle XXI, i encara que el fenomen ha existit sempre cal destacar que 

ha experimentat un auge espectacular en els últims temps. L'augment en el nombre de casos i 

la gravetat d'alguns d'ells és el que ha motivat el creixent interès pel tema en el present segle. 

L'assetjament moral és un fenomen complex per tant el motiu de l'augment de el nombre de 

casos d'assetjament moral és multi causal, i això és així atès que conflueixen molts elements 

que el desencadenen, però si podem avançar que tots els elements que el fan emergir estan 

íntimament lligats als valors socials predominants, és a dir a aquells que conformen les 

característiques d'una societat narcisista com la nostra, on predomina el culte a la imatge i a 

l'èxit, sense una excessiva preocupació dels mètodes per obtenir-lo. En aquest context 

sociològic les persones millor preparades per aconseguir el poder són aquelles que basen el 

seu èxit en una acurada aparença de "glamour", sense que la mateixa vagi acompanyada d'una 

veritable competència i en què les normes morals i ètiques queden en segon pla per obtenir 

poder i amb això la consecució de l'èxit personal. En síntesi l'emergència de el fenomen de 

l'assetjament psicològic està provocada per la idea narcisista, imperant en la societat, 

d'aconseguir l'èxit a qualsevol preu. L'assetjament moral a la feina o mobbing és una nova 

manera de conflicte laboral, allunyat dels conflictes laborals dels moviments socials sindicals 

de el segle anterior, a aquest efecte citem a Vinyamata, que diu: 

Els conflictes en l'àmbit laboral comporten pèrdues de productivitat que, fins i tot, poden 

arribar -als Estats Units- fins a un 20%; conflictes horitzontals, lluny de les discrepàncies i lluites 

entre sindicats i patronals; conflictes entre companys per dèficits organitzatius, per una 

excessiva competitivitat o a causa d'una greu manca de reconeixement de la dignitat de la 

persona, el que comportarà nivells alts d'estrès i acabarà generant actes encoberts de boicot i 

espionatge, baixes fingides o no per malaltia, pèrdua d'estímuls productius, acomiadaments 

arbitraris i costosos ... 

La primera definició del concepte de "mobbing" l'hi devem a Heinz Leymann (1) que el va 

adquirir d'un treball de Konrard Lorenz (2) sobre etologia. La contribució de l'autora d'aquest 

article per trobar una definició que inclogui tots els elements del concepte és la següent: 

"L'assetjament moral a la feina té l'objectiu de destruir l'estabilitat psicològica d'un ésser 

humà, a través del descrèdit i la rumorologia, amb la finalitat d'encobrir un frau. Es practica 



assetjant grupalment de tal manera que la víctima "estigmatitzada" no pugui defensar-se, que 

no pugui parlar o que la seva paraula ja no tingui cap valor. La indefensió de la víctima prové 

de la passivitat dels testimonis de la violència, que permeten la destrucció d'un altre ésser 

humà de manera indignament covard ". (Marina Parés.2005) 

Aquesta definició justifica la inclusió de dos elements nous per descriure el fenomen: l'element 

grupal i el frau. L'element grupal ve explicat en el constructe teòric dels "cercles del mobbing" 

descrits per l'autora (Parés 2005) (3) com "els rols que exerceix cada un dels protagonistes en 

l'assetjament". A l'hora de poder fer un diagnòstic de mobbing, és important veure qui formen 

el gang d'assetjament i distingir-de les altres persones que hi intervenen. Determinar els rols 

de cada protagonista consisteix a veure com es troba a aquest fustigació cada persona de 

l'organització, així tenim: a l'instigador, als aliats, als col·laboradors tàcits, als còmplices i als 

amics incondicionals. 

L'altre element constitutiu d'un assetjament és el frau. A través de la meva pràctica 

professional amb víctimes d'assetjament moral he constatat, el fet poc evidenciat del que hi ha 

darrere de tot assetjament, que no és més que l'encobriment d'un frau o il·legalitat. La 

inquietud per arribar a una bona resolució dels casos d'assetjament moral a la feina ha estat el 

motor per reflexionar sobre el fenomen i arribar a trobar aquests dos elements: el grup i el 

frau com a elements constitutius i determinants de l'assetjament. 

 

Entenem per frau tot allò que s'escapa de el compliment de la llei i que per aquest motiu es 

manté ocult als observadors en una situació d'assetjament moral. A manera de síntesi cal 

afirmar que la persona que instiga la fustigació cap a un subordinat o cap a un company el que 

desitja és adquirir o mantenir una situació privilegiada, al marge de la normativa vigent, i 

percep a la futura víctima com una nosa per a això. Les especials característiques personals 

d'aquest subjecte li empenyen a iniciar una lluita de poder mitjançant el joc brut de dissenyar 

una estratègia encaminada a lliurar-se de la futura víctima sense el desgast d'una confrontació 

oberta, i per a això s'envolta d'aliats que li donaran credibilitat i l'ajudaran a desempallegar-se 

de la víctima a través de l’assetjament moral. No hi ha dubte que el mobbing respon a una 

estratègia planificada per l'assetjador principal, no es tracta, per tant, d'una situació de 

conflicte que sorgeix espontàniament i es cronifica. Vegem un exemple en el cas "missatge 

183" de les intencions d'un assetjador aparegut en un fòrum d'internet on s'explicita 

clarament que s'ha dissenyat un pla per destruir a un altre ésser humà (4) 

"Tinc un pla perquè aquesta persona s'autodestrueixi ella soleta sense que en cap moment a la 

vista dels altres apareguem ni la meva amiga ni jo. El que passa que és una miqueta lent però 



portem uns mesos posant-ho en pràctica i ja comencem a veure algun que un altre resultat 

satisfactori i esperem que conclogui en l'últim trimestre d'aquest any". 

 

Aquest relat va aparèixer a internet l'any 2001, època en què la difusió del fenomen de 

l'assetjament moral o mobbing era escassa i causa d'aquest desconeixement general el mateix 

assetjador explica les seves intencions sense traves. En aquestes breus línies sorgeixen 

diversos dels elements determinants d'un assetjament que mereixen ser destacats pel seu 

evident valor didàctic, a saber: grup, planificació i encobriment. 

Pel que fa a el grup cal assenyalar que dels protagonistes, s'evidencia l'existència d'una 

persona que planifica la destrucció d'una altra i que compta amb una aliada per a això, així 

tenim a un grup, format per dues persones (instigador i aliat) contra una altra. 

Sobre la planificació cal assenyalar que l'assetjament moral és, realment, una estratègia 

dissenyada de manera conscient per la persona que inicia la fustigació, aquesta persona 

instigadora té la intenció de destruir a una altra i a més compta amb la voluntat necessària per 

aconseguir-ho. En el breu relat que analitzem l'instigador explicita clarament que té un pla, 

que porta temps (mesos) posant-les en pràctica, que el pla dona resultats (satisfactoris) i fins i 

tot preveu la finalització de el pla (últim trimestre d'aquest any). No hi ha cap dubte que 

l'assetjament és el resultat d'una estratègia planificada per destruir a un altre ésser humà. 

 

L'últim element que sorgeix del paràgraf analitzat és l'encobriment. La persona que instiga el 

verbalitza així "sense que en cap moment a la vista dels altres apareguem ni la meva amiga ni 

jo". Fins i tot reconeix que la forma d'actuar solapada els resta efectivitat ("és una miqueta 

lent"). Ara bé cal destacar que l'assetjament ha de la seva efectivitat, en la majoria dels casos, 

a l'encobriment, perquè a causa de que la violència que s'exerceix és negada pels que 

l'executen s'impedeix la víctima defensar-se per una banda i rebre suports per un altre. 

La persona que va escriure aquest missatge no explica els motius que el van portar a voler 

destruir un company de treball, encara que certament no té més importància, el bàsic en 

l'anàlisi de l'assetjament és preguntar quin tipus de persona és aquesta que planifica la 

destrucció d'una altra , que li dedica temps i esforços a aconseguir-ho, de vegades d'anys ( 

"portem mesos", "en l'últim trimestre del l'any") i que considera un resultat "satisfactori" 

l'auto-destrucció d'una altra persona ("s'autodestrueixi ella soleta"). 

Tots els estudis realitzats sobre el tipus de persona que és capaç d'ordir una estratègia 

encaminada a lliurar-se d'un semblant mitjançant la violència psicològica de l'assetjament 

moral coincideixen a afirmar que aquest subjecte pateix una alteració de la seva personalitat 

caracteritzada per la falta d'empatia i un exagerat autoconcepte, i que en funció d'aquestes 



manifestacions compleix els paràmetres per a ser definit com psicòpata en grau lleu, és a dir 

apareix com socialment integrat, encara que les seves formes de relacionar-se amb els seus 

semblants són altament tòxiques. Es tracta de persones amb el suficient encant superficial per 

aconseguir manipular als que l'envolten perquè l'ajudin a assolir els seus èxits personals, però 

quan la seducció no és efectiva i algú és percebut com nosa, llavors recorren a la violència 

psicològica de la fustigació i ordeixen un veritable pla de persecució implacable; per tant 

l'assetjament moral, per l'instigador de la mateixa és només un pas més en la seva escalada de 

poder, no és la finalitat última assetjar, sinó l'adquisició fraudulenta de privilegis que sense la 

fustigació a un subordinat o un company no podria adquirir. 

 

Si desitgen alguna prova més que la persona que va escriure el missatge compleix els criteris 

d'alteració psicopàtica de la personalitat en grau lleu, pròpia dels perversos integrats, he 

comentar-los que aquest missatge no es va publicar en un fòrum qualsevol sinó que es va 

publicar en un fòrum d'afectats per assetjament i que aquesta persona es va auto definir, en 

un clar gir “retrueque” pervers, com "víctima" de mobbing. Els perversos integrats són 

aquestes persones que semblen adaptades a la societat però que perverteixen tot el que 

toquen, creant mals rotllos allà on van i generant al seu voltant una sèrie de conflictes de difícil 

resolució. Els perversos integrats socialment es consideren a si mateixos bones persones i una 

mica per sobre dels altres, aquest alt auto-concepte els permet justificar la seva necessitat de 

"castigar" als seus oponents amb l'ostracisme i la fustigació. En el cas analitzat de l'autor del 

missatge 183 es tracta d'una falsa "víctima de mobbing" que es considera autoritzada a 

defensar-se del seu suposat assetjador laboral planificant una estratègia per destruir a aquest 

company de treball tal com ella mateixa ens explica. A partir de les aportacions teòriques de 

Tim Field (6) s'ha comprovat que és molt habitual que "un assetjador es faci passar per víctima 

quan és descobert", i segons les investigacions realitzades des del Servei Europeu d'Informació 

sobre el Mobbing, sobre el "fals mobbing" (7), s'ha comprovat que ha vegades no cal ni tan 

sols que l'assetjador sigui desemmascarat per fer-se passar per víctima; ja que cada vegada hi 

ha més situacions en què l'assetjador principal s'ha autovictimitza com a excusa per 

desencadenar l'assetjament contra la veritable víctima. L'observador poc atent pot caure en 

aquest engany, perquè ja hem comentat que es tracta d'individus perversos, per tant aquests 

girs de transformar la veritat en mentida i al revés, la mentida en veritat, són la seva millor 

arma manipulativa. Finalment assenyalar que sorprèn que en el fòrum on es va publicar el 

missatge analitzat, compost per autèntiques víctimes de mobbing aquestes no hagin pogut 

adonar-se de la violència continguda en el missatge i que en ell es descrivia una persecució 

similar a què havien viscut en seus respectius treballs, fet a què del que no trobem explicació, 



ja que la facilitat de manipular a través de l’encant personal propi dels perversos integrats es 

dilueix en el mitjà virtual. 

L'assetjament moral respon a un pla preconcebut i requerirà d'algunes accions perquè es 

concreti, són els denominats els 16 passos d'instauració. Està àmpliament acceptat que el 

mobbing no ho pot fer l'assetjador principal en solitari i que per fer-ho necessita de la 

col·laboració d'uns aliats que juntament amb ell conformaran el que ha vingut a denominar-

gang assetjament, que és la concreció de l'assetjament grupal abans enunciat. Perquè tingui 

lloc la fustigació, el grup assetjador o gang assetjament haurà d'implementar un seguit 

d'accions tendents a estigmatitzar la víctima, són els denominats els 16 passos del mobbing. 

Els setze passos es donen al llarg de el temps i d'una manera gradual, es tracta de les accions 

contingudes en el pla de destrucció i són els següents: l'evitació de la comunicació, les 

manifestacions que evidencien manca d'ètica, el foment dels sentiments d'enveja, l'alteració 

dels canals de comunicació, l'emergència d'un conflicte, la privació dels materials de treball, la 

instauració de boicot, l'ús de la comunicació paradoxal i dels missatges ambivalents, la 

instauració d'una campanya de desprestigi , l'actuació dels amics incondicionals, la 

consolidació del gang assetjament, l'increment de la pressió sobre la víctima i l'aïllament, i 

finalment l'extensió de la remor i la manifestació del mecanisme atribucional. 

Respecte a la fase de conflicte en el mobbing, hem d'assenyalar que la majoria d'experts 

defineixen el mobbing a partir d'aquesta fase i constaten que una relació interpersonal que 

anteriorment era bona o neutra pateix, bruscament, un canvi negatiu; i evidentment, sense 

comprendre l'existència de la fase prèvia de la seducció aquest canvi brusc no té explicació. 

Abordar el fenomen de l'assetjament moral a la feina o mobbing amb interès de resoldre-ho, 

obliga a conèixer una fase del procés, en concret la fase de conflicte i a descriure les 

conseqüències sobre la víctima i els objectius, que els assetjadors, pretenen aconseguir i sovint 

arriben a aconseguir. Anem, per tant, a descriure la fase, les conseqüències i els objectius del 

conflicte en el mobbing. Per començar descrivim aquesta fase com aquella caracteritzada per 

l'aparició d'un conflicte en l'entorn laboral, el motiu esgrimit és variat, en algunes ocasions 

s'atribueix la causa de disputes personals puntuals, altres a l'existència de diferències d'opinió, 

o persecució d'objectius diferents, i fins i tot en comptades ocasions s'evidencia que es tracta 

de friccions personals. Cal assenyalar que no tots els conflictes degeneren en assetjament, al 

meu entendre només aquells en què de base hi ha un interès indigne. En tot tipus de conflicte 

les parts intenten defensar els seus punts de vista o interessos, però s'inicia com a punt de 

partida d'un assetjament quan una de les parts inicia una estratègia per influir, vèncer o 

oprimir l'altre. Una mala resolució del conflicte és el que porta a l'assetjament laboral. Vegem 

ara les conseqüències de la fase de conflicte. 



La primera conseqüència és que el conflicte puntual no es resol, es converteix en crònic i es 

passa a la següent fase, la de l'assetjament pròpiament dit. Algunes vegades, és tan curt 

l'espai de temps que separa "el conflicte" de l ' "assetjament" que es solapen. La segona 

conseqüència és que tots, víctima, i organització cauen en les xarxes d'un expert manipulador 

en crear mals rotllos com és el pervers organitzacional. No hem de deixar d'assenyalar que 

independentment de les causes esgrimides com a desencadenants del conflicte, aquest 

gairebé sempre està lligat a un qüestionament de l'autoritat del pervers, com a líder, per part 

de la futura víctima. Tant si es tracta d'un cap (líder formal) com d'algú influent en 

l'organització (líder informal), en ambdós casos el qüestionament del lideratge és evident, i al 

tractar-se d'un líder tòxic es defensarà assetjant. El pervers es dona compte que aquesta 

persona és un destorb per a ell, ja sigui per la seva negació a participar en actes fraudulents o 

bé perquè la seva sola presència genera comparacions que desvaloritzen a el líder. L'objectiu 

del conflicte en l'assetjament, és precisament fer de detonant de la fustigació. Una visió en 

profunditat del motiu que va generar el conflicte ens confirma que el conflicte és la justificació 

que dona l'assetjador per iniciar la fustigació, i encara que es vulgui veure la causa en això, en 

realitat no resideix aquí sinó en la voluntat prèvia del manipulador. Afirmo que prèviament a 

l'aparició del conflicte hi ha la voluntat de l'instigador de l'assetjament de lliurar-se de la 

víctima i treure-la del mig. El conflicte és la mera excusa utilitzada per l'assetjador per 

aconseguir l'exclusió de l'afectat i cal constatar que en algunes ocasions al manipulador no li 

caldrà l'existència real d'un conflicte, i pot limitar-se a tergiversar qualsevol situació. El fet de 

mentir i inventar-se un motiu inexistent per iniciar una persecució ens reafirma, precisament, 

en que l'origen de l'assetjament rau en la voluntat prèvia de l'assetjador i no en el conflicte 

pròpiament dit, això explica perquè sovint els conflictes apareixen per tonteries o nimietats. 

És precisament la naturalesa inconfessable de el joc de poder el que subjau en el fons del 

conflicte en el mobbing el que aboca a l'assetjament, ja hem dit que no tots els conflictes 

degeneren en assetjament, al meu entendre només aquells en què de base ha un interès 

indigne, com és el manteniment d'uns privilegis a costa de la submissió de l'altre. 

Les argumentacions per justificar el conflicte amb la víctima són una façana per encobrir el 

veritable motiu i que no és altre que l'existència d'un conflicte d'interessos innobles que 

l'instigador pot veure perillar, és el que he vingut a denominar el frau en el mobbing . 

Com resoldre el mobbing? 

Resoldre el conflicte en el mobbing implicarà tallar els seus dos elements constitutius: el grup i 

el frau, d'una banda evitant que es formi un grup hostigante i d'altra traient a la llum el frau 

subjacent. Hi ha una metodologia per a la resolució de conflictes. Entenem per metodologia de 



la resolució a aquells mitjans amb els quals pretenem donar solució a interessos contraposats. 

Hi ha quatre classes: la negociació, la mediació, la conciliació i l'arbitratge. Anem a veure 

cadascuna d'elles per tal de poder determinar quina és la més adequada per aplicar a fi de 

resoldre una situació d'assetjament moral a la feina. 

1- Negociació 

En la negociació no hi ha una tercera persona que intervingui i el conflicte és resolt per les 

parts. Quan una situació de conflicte laboral no pot ser resolta per les parts implicades serà 

necessari intervenir amb un dels altres mètodes. La situació d'assetjament moral és un 

conflicte laboral amb unes especials circumstàncies que obliguen a ser abordat de diferent 

manera que la resta de conflictes laborals. En els casos incipients d'assetjament es dona la 

circumstància que les parts en conflicte ni tan sols han intentat resoldre les seves diferències, i 

molt sovint la víctima no sap què ha desencadenat el conflicte perquè hi ha una voluntat 

manifesta de no comunicar-s'hi per part de l' instigador i aquest és un fet a valorar. 

2- Mediació 

En canvi en la mediació si hi ha un tercer, el mediador que és un facilitador de la resolució de 

conflictes, ja que indueix a les parts a resoldre els seus problemes. En el procés de la mediació, 

intervenen tant les persones en conflicte com el mediador, que és una persona no involucrada 

en el conflicte i amb una preparació per ser mediador. La paraula mediació, prové de el llatí 

"intervingués", que significa interposar-se. El mediador no té facultat per a proposar opcions 

de solució al conflicte, només és un facilitador de la comunicació entre les parts i amb això 

evita major conflictivitat entre elles. La mediació és un procés de resolució positiva de 

conflictes, mitjançant el diàleg, per això les funcions del mediador són: facilitar la comunicació 

entre les parts en conflicte, facilitar que siguin les persones implicades en el conflicte les que 

mitjançant el diàleg arribin a resoldre-ho i ser neutral durant tot el procés de mediació. El 

mediador habitualment no proposa, excepte en qüestions laborals, en aquells països en què 

està regulada aquesta figura en els processos judicials. La mediació és una fórmula de 

resolució de conflictes que està sent àmpliament utilitzada però que s'ha demostrat ineficaç 

per resoldre situacions d'assetjament moral. Aquesta afirmació no només és sostinguda per un 

ampli segment de la classe científica que estudia el fenomen, i per aquells professionals que 

intervenen en la recuperació de les víctimes, sinó que sorgeixen opinions en aquest sentit des 

dels mateixos mediadors. La qüestió de fons d'una situació d'assetjament, és la manca total de 

voluntat d'arranjament per part de la persona que assetja, la seva manca de disponibilitat real 

de deposar en el seu desig de destruir al seu contrincant que es manifesta pel boicot constant 



de qualsevol solució negociada que impliqui que la víctima va ser tractada amb dignitat. És 

molt habitual que quan se senti obligat a formar part de la mediació, l'assetjador usi la situació 

de "diàleg" per seguir acusant i vexant la víctima. La mediació no és un mecanisme de 

resolució de l'assetjament moral a la feina. 

3- Conciliació 

Per la seva part en la conciliació es fa més forta la presència del tercer. Aquest tercer 

proposa solucions als conflictes, ara bé aquestes propostes conciliatòries només tindran 

efecte vinculant si les disposicions són voluntàries, és a dir si són assumides per les 

parts. Precisament per que etimològicament, la veu conciliació prové de el llatí 

"conciliare", que significa compondre i ajustar els ànims dels que estan oposats entre si, 

és a dir posar-los en pau, el conciliador eventualment proposa fórmules de solució que 

ajuda a les parts a arribar a un acord precisament perquè les seves propostes no són 

obligatòries. Un problema afegit a la conciliació en situacions d'assetjament és que el 

pervers pot utilitzar el procés conciliador per seguir danyant la víctima, incomplint 

unilateralment els acords i deixant-la encara més desemparada. La conciliació només 

serà eficaç quan es pugui garantir el compliment dels acords per algun estament 

jeràrquicament per sobre de l'assetjador. 

 

4- Arbitratge 

Finalment tenim l'arbitratge caracteritzat perquè la presència d'un tercer és més gran, 

aquest actua com un àrbitre, i s'acata el que l'àrbitre indica. L'àrbitre emet, el que en 

termes jurídics es diu "laudes arbitrals", els quals són vinculants per a les parts. L'àrbitre 

no proposa ni suggereix, resol; i ho fa de tal manera que les parts estan en el deure 

d'acatar. Ara bé el sotmetre a un arbitratge pot ser voluntari, si les parts acorden 

lliurement sotmetre a aquest, o obligatori quan en determinades circumstàncies les 

parts estan obligades per l'imperi de les normes legals a sotmetre a ell. Considerem que 

l'arbitratge obligatori és el mètode més eficaç per resoldre una situació d'assetjament. 

En aquest mateix sentit, és a dir en la necessitat de l'existència d'un àrbitre per dirimir 

l'assetjament, trobem que ja venia indicat pels pioners investigadors del fenomen, 

encara que amb altres paraules, quan afirmaven: 

"Tot mobbing es pot aturar. Només es necessita que algú amb cert poder estigui 

realment interessat, i que s'enfronti a el problema "(Leymann 1993:8) (8). 

Per resoldre una situació de mobbing, va fer falta que un àrbitre aturi la fustigació, ja que la 

víctima sola no podrà fer front a el grup assetjador i el seu equilibri anirà a poc a poc 

deteriorant-se, apareixent símptomes d'estrès i d'angoixa. Les tècniques de l'assetjador estan 



encaminades per convèncer-nos consentir la fustigació d'un altre ésser humà. Si l'entorn es 

deixa manipular, si no intervé, llavors el mobbing s'instal·la. Tots els conflictes que degeneren 

en assetjament ocorren perquè es toleren, perquè ningú intervé, ja ho va enunciar Leymann a 

l'afirmar "s'escuden que és un problema personal i aquesta abstenció és culpable". La manera 

com es comportarà l'entorn és el que determinarà la instauració de l'assetjament així com el 

seu grau de destrucció, per tant podem afirmar que en un entorn laboral sa els conflictes 

interpersonals no evolucionaran cap a cap tipus de fustigació, i per aquest motiu valorem 

l'important paper que correspon a l'organització i a les bones pràctiques empresarials per 

tallar la violència en el treball. La responsabilitat d'acabar amb les pràctiques violentes ens 

correspon a tots els éssers humans, no és just delegar en altres la nostra pròpia actuació. 

Per finalitzar vull posar l'accent en un punt, el de l'objectiu de l'assetjament. Sabem que la 

desacreditació de la víctima sempre proporcionarà un guany per l'instigador de l'assetjament. 

El benefici que l'assetjador adquirirà amb el descrèdit de la víctima no ho podria aconseguir 

sense la utilització de la fustigació. És l'adquisició fraudulenta, per part de l'assetjador, 

d'aquest cap Finalment, a través de la fustigació, el que determinarà si el mobbing ha estat o 

no beneficiós per l'assetjador. La finalitat de l’assetjament està íntimament relacionada amb 

fer desaparèixer la víctima de l'entorn, ja sigui a través del trasllat a un altre departament, ja 

sigui amb l'acomiadament de treballador amb la consegüent sortida d'aquest de l'organització 

o bé lliurar-se de la víctima a través d'una pressió destructiva que li provoqui una angoixa vital 

de tal intensitat que només trobi sortida mitjançant el suïcidi, sens dubte això només passa en 

els casos més greus. Si es permet la desaparició de la persona afectada per mobing de 

l'organització l'assetjador haurà aconseguit el seu objectiu. 

 

CONCLUSIONS 

La nostra societat es caracteritza per una acceptació acrítica de mètodes innobles amb el que 

es permet la instauració de la violència psicològica com a estratègia per aconseguir el que es 

desitja. Entenem que és l'acceptació social i acrítica de la societat el que fomenta les diverses 

pràctiques d'assetjament en tots els àmbits de la vida. Segons l'Organització Internacional del 

Treball OIT els actes de violència en el treball provoquen una alteració immediata i sovint 

duradora de les relacions interpersonals, i per tant queden afectades tant l'organització de la 

feina, com l'entorn laboral. L'assetjament laboral és un problema en el qual només hi ha 

perdedors: els assetjats per tots els trastorns que pateixen i que afecten la seva salut. Els 

aliats-assetjadors perquè han demostrat ser persones en què no es pot confiar; atès que són 

responsables que en una empresa domini l'ambient de pànic. Els companys espectadors, els 

anomenats testimonis muts perquè al témer convertir-se en les properes víctimes, desconfien i 



perden l'alegria de la feina. Els superiors perquè han de compensar la pèrdua de productivitat 

originada per la manca de cooperació, ja que els treballadors gasten la seva energia en intentar 

resoldre la situació de conflicte i de dificultats constants en les relacions personals més que a 

treure la tasca endavant; i els empresaris perquè han de sufragar els costos de tot això a nivell 

intern de la empresa. I també perd la societat en general perquè ha d'assumir els costos 

assistencials de les víctimes. No hi ha cap cas en què l'assetjament sigui favorable, excepte per 

l'instigador. 

 

Finalment, exposarem el que considerem contribucions i reptes per al futur dels estudis i 

actuacions sobre aquest conflicte denominat "mobbing". Una de les majors contribucions 

aportades consisteix a concebre el procés d'assetjament moral a la feina com un element més 

que forma part d'un pla més ampli. Aquest pla més ampli s'ha d'entendre com l'ascensió d'un 

líder destructiu; en les seves dues versions, com a líder formal o com a líder informal. Aquesta 

ascensió es concreta tant en el manteniment i ampliació d'uns privilegis que gaudeix o en la 

presa de poder del pervers saltant-se les vies reglamentàries; en ambdós supòsits la víctima de 

mobbing és percebuda com una nosa per l'assetjador per aconseguir els seus objectius. 

El repte que la societat té plantejat si vol aturar l'emergència de casos d'assetjament moral a la 

feina, té dues línies d'actuació, d'una banda atendre els casos individuals que vagin sorgint i de 

l'altra anar a la causa d'aquesta emergència per tal de tallar els elements estructurals de 

l'assetjament. La protecció a les persones afectades per mobbing passa per aprovar 

normatives a què les víctimes puguin acollir-se, des de l'existència de protocols anti-mobbing a 

les empreses, la regulació de l'arbitratge en qüestions laborals, sistemes sanitaris i socials 

públics capaços d'atendre eficaçment els aspectes lesionats de la víctima tant de la seva salut 

com de les seves xarxes socials, i per suposat l'existència d'una llei que sancioni les pràctiques 

d'assetjament i acabi amb la impunitat dels seus executors. 

L'altre repte és més complicat, ja que va lligat a un questionament dels valors imperants en les 

nostres societats avançades, on els valors d'imatge reeixida prima sobre l'ètica per aconseguir 

l'èxit. Cal començar a qüestionar-se com les persones han aconseguit l'èxit perquè el conjunt 

de la societat, és a dir tots nosaltres, puguem començar a protegir-nos dels perversos 

narcisistes i impedir la seva escalada a cotes de poder des d'on poden agredir, humiliar i 

fustigar seus semblants amb més impunitat. Vull acabar aquestes línies amb les mateixes 

paraules amb què el vaig començar: 

La llibertat, és aquesta que ens allibera de la pesada tasca d'acceptar passivament una 

destinació no elegit i ens condueix pels sinuosos camins de l'emancipació individual i col·lectiva. 

Celia Amorós 
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NOTES 
1 Heinz Leymann “Mobbing. La persécution au travail”. París. Seuil, 1996 

2 Konrard Lorenz. Premio Nóbel en Medicina, en 1973 divulgaró el término de "mobbing" para describir 

conductas de hostigamiento entre animales de la misma especie. Disponible en 

http://www.acosomoral.org/pinuel9.htm (réf 1-8-08) 

3 Marina Parés Soliva.(2005) “Definición de acoso moral desde la óptica social” Disponible en 

http://acosomoral.org/  (réf 1-8-08) 

4  Marina Parés Soliva.(2005) “Los Círculos del mobbing”.  Disponible en 

http://acosomoral.org/pdf/Conociendo%20al%20grupo%20acosador.PDF (réf 1-8-08) 

5 “Mensaje 183” Disponible en http://es.groups.yahoo.com/group/Acoso/message/183 (réf 16-8-08) 

6  Tim Field “El acosador se hace pasar por víctima” Disponible http://www.acosomoral.org/Tfield2.htm 

(réf 1-8-08) 

7  Marina Parés Soliva “La Prueba Testifical. ¿Cómo detectar el falso mobbing?”. Disponible en 

http://www.acosomoral.org/pdf/poMPares.PDF (réf 1-8-08) y en 

http://www.sedisem.net/ponencies/ponencies_girona/m_pares.pdf (réf 17-8-08) 

8 Heinz Leymann “Mobbing. La persécution au travail”. París. Seuil, 1996 
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