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POVZETEK 

Hiter tempo dogodkov tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju zahtevajo 

od sodobnega človeka tako časovne kot energijske vložke. Stres in izgorelost, ki sta 

posledica neusklajenosti zahtev okolja in posameznikovih zmožnosti, lahko vodita do 

negativnih posledic, kot so izostajanje na delovnem mestu in fluktuacija. 

Raziskovanje stres in izgorelosti in področij povezanih z njima, v zadnjih nekaj 

desetletjih postaja vse pomembnejša tema. V diplomskem delu sem se osredotočil 

na povezanost stres in izgorelosti s absentizmom in fluktuacijo. Omenjena področja 

igrajo pomembno vlogo v delovnem procesu in so povezane z kvaliteto in 

produktivnostjo delovnega okolja. Namen diplomskega dela je ozavestiti nekatere 

negativne dejavnike na delovnem mestu, ki bi jih lahko organizacije z določenimi 

spremembami v delovanju lahko razmeroma hitro odpravile. 

V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 788 udeležencev iz Slovenije. Izkazalo se je, 

da se stresorji (negativni dejavniki dela) pomembno povezujejo z izgorelostjo na 

delovnem mestu. Kot pomembni prediktorji izgorelosti so se izkazali občutja nemoči, 

konflikti na delovnem mestu, pomanjkanje povratne informacije itn. Ravno tako se 

stresorji pomembno povezujejo z absentizmom na delovnem mestu. Izgorelost se le 

deloma pomembno povezuje z absentizmom, medtem ko se s fluktuacijo ne 

povezuje pomembno.  

 

KLJUČNE BESEDE: stres, izgorelost, absentizem, fluktuacija, delovno okolje 
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ABSTRACT 

The quick pace of different events in one’s life has consequences in ever more 

increasing energy inputs for the individual to successfully cope with them. Stress and 

burnout, which are one of the consequences of the imbalance between the demands 

of the environment and the capabilities of the individual, can lead to absenteeism and 

turnover. In recent decades have stress and burnout become a significant and 

important focus of research. In my thesis I focus on the connection between stress 

and burnout in the relation with absenteeism and turnover. These fields of research 

play an important role in the work process and are closely connected with the quality 

in productivity of the working environment. The objective of my thesis is to put some 

light on the negative factors of the working environment. My conclusions could be 

used by the working organizations to try to neutralize those factors. 

The study was conducted on 788 participants from Slovenia. The results show that 

stressors (negative factors) are statistically correlated with burnout. Important 

predictors were feelings of inability to cope, conflicts in the working environment, lack 

of feedback etc. The results also show that stressors are positively connected with 

absenteeism. Burnout is only partially connected with absenteeism. I found no 

connection between burnout and fluctuation.  

 

KEY WORDS: stress, burnout, absenteeism, fluctuation, work environment 
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1 UVOD  

Z izostajanjem na delovnem mestu in fluktuacijo ter z vzroki le tega (stres in 

izgorevanje) se ukvarjajo različne znanstvene discipline (psihologija, sociologija, 

organizacijske vede) (Klun, 2003). Stres, ki izvira na delovne mestu, je eden 

pomembnih dejavnikov delovnega procesa in okolja. Raziskovanje stresa in 

izgorelosti je zelo aktualna področje, ki ima še posebej v času gospodarske in 

finančne nestabilnosti velik pomen, saj je tesno povezana stroški podjetij, povezanih 

z izostajanjem delavcev na delovnem mestu in fluktuacijo kadrov. Če pogledamo 

večja državna gospodarstva, je gmotna škoda na račun negativnih posledic stresa in 

izgorelosti lahko izjemno velika. Brun in Lamarche (2006)  ugotavljata, da Kanada na 

račun stresa in njegovih posledic letno izgubi 13 milijard evrov, medtem ko ena izmed 

gospodarsko močnejših članic EU – Velika Britanija med 460 in 500 milijon evrov 

letno. Petnajst članic EU ugotavlja, da stres na delovnem mestu letno prizadene okoli 

28 % vseh zaposlenih in povzroči vsaj za 20 milijard evrov škode na področju 

ekonomije, zdravstva itn. Zgoraj omenjeni podatki jasno nakazujejo, kako pomembna 

je osredotočenost raziskovalcev na tem področju.  

Raziskava Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu iz leta 2005 ugotavlja, da 

je v 27 članicah EU 22 % delavcev poročalo o stresu, povezanim z delom, ki vpliva 

na njihovo zdravje. Države se med seboj razlikujejo. Najvišjo stopnje stresa 

zaznavajo v Grčiji (55 %), med tem ko najnižje stopnje zaznavajo v Veliki Britaniji (12 

%), Nemčiji, Irski in na Nizozemskem (16 %). Kar je morda zelo zaskrbljujoče, je 

dejstvo, da se Slovenija skupaj s Švedsko, nahaja na visokem 2. mestu, saj kar 38 % 

Slovencev poroča o višjih stopnjah stresa na delovnem mestu. To se tudi sklada z 

ugotovljenim, da so še posebej ogroženi delavci v novih članicah Evropske unije 

(Milczarek, Schneider, Gonzalez, 2009).  

V diplomskem delu se bom osredotočil na štiri med seboj povezana področja, ki 

igrajo zelo pomembno vlogo v delovnem procesu in so povezane s kvaliteto in 

produktivnostjo delovnega okolja. To so stres in izgorevanje na delovnem mestu, 

izostajanje na delovnem mestu (absentizem) ter fluktuacija na delovnem mestu. 

Diplomsko delo bo preučevalo povezanosti med omenjenimi področji. Ta problem 

sem si izbral, da bi raziskal, kateri negativni dejavniki oziroma stresorji na delovnem 
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mestu so povezani  z izgorelostjo ter kako sta ti dve omenjeni področji povezani z 

izostajanjem zaposlenih in njihovo fluktuacijo. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠŠA 

V tem poglavju bom predstavili teoretične vidike stresa, izgorelosti, absentizma in 

fluktuacije. V drugem delu tega poglavja bom predstavili ugotovitve različnih raziskav 

o povezanosti zgoraj omenjenih področij.   

2.1 Stres 

Stres, tudi stres povezan z delovnim mestom je prepoznan kot zelo pomemben 

problem za zdravje delavcev in produktivnost organizacij, v katerih so zaposleni. Za 

delavce pod stresom je značilna večja verjetnost bolezni, manjše motiviranosti, 

produktivnost in manjšega občutka varnosti pri delu. Za organizacije, ki imajo 

zaposlene delavce pod stresom, pa velja, da bodo najverjetneje manj uspešne v 

poslovnem svetu (ILO, 1986, po Leka, Griffiths in Cox, 2003).  

Stres je lahko posledica zunanjega pritiska tako v domačem okolju kot v delovnem. 

Delodajalci običajno svojih zaposlenih izven delovnega časa ne morejo obvarovati 

pred stresom, lahko pa jih pomagajo zaščiti pred nevarnimi posledicami stresa na 

delovnem mestu.  

2.1.1 Stres – družbeni pojav 

Globalizacija, hiter prenos informacij, hitro spreminjajoči se trgi in zahteve narekujejo 

izjemen tempo za tako mednarodno kot domače orientirana podjetja. Spreminjajoče 

se razmere nosijo sabo tako nove izzive, kot tudi vedno nove probleme za delovne 

organizacije in posledične njene zaposlene. Obdobje 20. in 21. stoletja je prineslo 

tudi kar nekaj sprememb na področju delovnih panog v Sloveniji. Tako smo se 

odmaknili od proizvodnje in drugih vrst industrije k hitro spreminjajoči se računalniški 

tehnologiji, veliko manj je zaposlitev za nedoločen čas oziroma več pogodbenega 

dela. Večina teh spremembe pomeni, da so delavci pod naraščajočim pritiskom k 

preseganju, prilagajanju in učenju novih veščin, da lahko dosegajo zahteve, ki jim jih 

delovno mesto nalaga (Cox & Griffiths, 1995, po Mark in Smith, 2008). Tudi 

Schabarac in Cooper (2005, po Mark in Smith, 2008) navajata, da so obsežne 

spremembe delovne prakse posledica kombinacije novih tehnologij, globalizirane 

ekonomske politike in novih organizacijskih produktov in sistemov. 
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Rezultat vseh teh sprememb v načinu dela organizacij je povečanje »stresnosti« 

delovnega okolja, ki se lahko izrazi v različnih oblikah. Te vključujejo zmanjšanje 

občutka kontrole na delovnem mestu, krajšem dopustu, daljšem urniku dela, 

neprimerne nagrade, občutek negotovosti glede službe, manjše možnosti kariernega 

in osebnega napredka, povečani časovni stiski, pomanjkanju podpore idr. (Griffiths, 

1998).  

Zgoraj napisanim dejavnikom lahko rečemo psihološki stresorji, ki jih povezujejo z 

različnimi psihološkimi in fiziološkimi boleznimi, kot so povečano tveganje za srčne, 

prebavne bolezni, anksioznost, depresijo, izgorelost itd. Te bolezni imajo lahko resne 

posledice za delodajalce, ki se kažejo v fluktuaciji kadra, manjkanju na delovnem 

mestu, stavkah, zmanjšani produktivnosti, nizkem občutki pripadnosti itd. (Cox in 

Griffiths, 1995, po Mark in Smith, 2008). 

2.1.2 Opredelitev stresa 

Sama beseda stres izvira iz latinščine in je bila prvič uporabljena v 17. stoletju za 

opis težave, muke, pritiska ali nadloge. Izraz je bil nato uporabljen v angleščini in je 

sprva pomenili zunanji pritisk, napetost ali obremenitev. V začetku so ga uporabljali 

predvsem v fiziki, nato so je pa kmalu uveljavil tudi v medicini. V fiziologiji ga je prvi v 

30–ih letih 20. stoletja predstavil kanadski znanstvenik in zdravnik Hans Selye. Selye 

je bil prvi, ki je opazil človeške fiziološke mehanizme, ki so jih v človeku vzbudile 

zunanje zahteve (McEwen, 2002). Leta 1949 ga je nato strokovno imenoval »splošni 

sindrom prilagoditve« (Treven, 2005, po Pastirk idr. 2010). V nadaljevanju je leta 

1956 izdelal tristopenjski model, s katerim je pojasnil odziv človeka na dražljajsko 

intenzivno situacijo (Černigoj – Sadar, 2002, po Logar, 2011). Poimenoval ga je 

splošni adaptacijski sindrom. Stres je označil kot fiziološki odziv telesnega 

prilagajanja novim okoliščinam kot odgovor na dražljaje, ki podpirajo osebno 

ravnotežje.  

Sam koncept stresa so hitro prevzeli znanstveniki s področja psihologije, kot tudi 

drugih družboslovnih ved, na koncu pa je prišel tudi v občo rabo. Univerzalna raba 

koncepta govori o temu, da to ni zgolj teoretični problem, temveč je tudi pomemben 

dejavnik v vsakdanjem življenju (Milczarek, Schneider, Gomzalelez, 2009). 
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Pri pregledu strokovne literature lahko opazimo veliko število različnih definicij in 

razumevanj koncepta stresa. Za nekatere je stres odgovor posameznika na različne 

stike z okoljem, medtem ko ga drugi povezujejo z dražljaji (stresorji), ki povzročijo 

prilagoditveno reakcijo organizma. Nekateri avtorji pa stres opisujejo kot odnos med 

entiteto in okoljem. Lazzarus, eden priznanih avtorjev na področju stresa, je stres 

definiral kot »specifičen odnos med entiteto (npr. osebo) in okoljem, ki ga oseba 

doživlja kot obremenjujoč oziroma tak, ki presega njegove/njene vire, zaradi česar 

ogroža njegovo/njeno dobro življenje« (Lazarus in Folkman, 1984). 

Lublan Plozza in Pozii (1994) pravita, da je stres torej univerzalni fenomen, ki ga kot 

že omenjeno skuša opredeliti veliko število avtorjev – vsak z svojo definicijo. V vseh 

se pa nakazujeta dva temeljna poudarka: 

 Izvor stresa je običajno nekdo/nekaj zunaj organizma. 

 Posledice delovanja stresa so notranja, psihološke in fiziološke narave.  

Ravno tako navajata tudi svojo definicijo, ki pravi, da je stres reakcija organizma, ki 

vključuje znake obrambe in prilagajanja. (Looker in Gregson, 1993, po Pastirk, idr., 

2010) dodajata svojo definicijo, in sicer da je stres »neskladje med dojemanjem 

zahtev na eni strani in sposobnostmi za obvladovanje zahtev na drugi strani. 

Razmerje med dojemanjem zahtev in ceno sposobnosti za kljubovanje pritiskom 

odločilno vpliva na doživljanje stresa – škodljivega in prijaznega«.  

Božič (2003, po Rogelj, 2008) opredeljuje stres kot situacijo alarma oziroma kot 

stanje posameznikove psihične in fizične pripravljenosti, da se sooči z obremenitvijo, 

se ji prilagodi in jo obvlada. Pri tem so obremenitve lahko zunanje ali notranje 

oziroma fizične, kemične, biološke, socialne ali psihološke narave. 

Psihologi stres razlagajo kot prilagoditveni odziv, posredovan s posameznikovimi 

značilnostmi in/ali psihološkim procesom, ki je posledica zunanje situacije, akcije ali 

dogodka, ki predstavlja za posameznika prekomerne psihološke in/fizične zahteve. 

Musek in Pečjak še dodajata: »Pojavom, ki telesno in duševno obremenjujejo našo 

osebnost, pravimo stresorji, njihove posledice pa označujemo z izrazom stres. Stres 

je sklop odzivov našega organizma na delovanje stresorjev, ki poteka po zakonitem 

vzorcu« (Musek in Pečjak, 2001).  
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2.1.3 Stres na delovnem mestu 

Stres na delovnem mestu (angl. Occupational stress, work stress, job stress) je lahko 

definiran kot škodljiv fizični/telesni in čustveni odziv, do katerega pride, ko se zahteve 

delovnega mesta ne skladajo s posameznikovi zmožnostmi (NIOSH, 1999). 

Kadrovski psihologi definirajo stres povezan z delom kot produkt neravnovesja med 

okoljskimi zahtevami in posameznikovimi individualnimi zmožnostmi (Lazarus in 

Folkman, 1984).  

Še ena definicija stresa pravi, da je stres povezan z delom vzorec reakcij, do 

katerega pride, ko se od zaposlenega zahteva nekaj, kar ne ustreza njegovemu 

znanju, veščinam ali sposobnostim, in zahteva od njih nekaj, česar niso sposobni 

narediti. Te zahteve se lahko nanašajo na časovni pritisk, količino dela (kvantitativne 

zahteve), ali na samo zahtevnost dela (kognitivna preobremenjenost). Zahteve so 

lahko tudi fizične. (Kralj, Sedmak, Kotnik, Medica, Sekloča in Medarić, 2011 ). 

V poročilo Evropske komisije je stres pri delu opredeljen kot emocionalna, vedenjska, 

kognitivna, fizična reakcija na nasprotujoče in škodljive aspekte dela, delovnega 

okolja in delovne organizacije. Gre za stanje, za katerega je značilna povišana mera 

vzburjenja in nelagodja, ki jo pogosto spremljajo občutki nezmožnosti soočanja z 

obremenilno situacijo (Gyllensten, Palmer, 2005, po Pastirk idr., 2010). 

2010). 

Selič (1999, po Domenis in Zadel, 2012) opredeljuje stres na delovnem mestu z 

vidika različnih dejavnikov: i) delovni položaj (zahteve določenega položaja dela), ii) 

pomanjkanje kontrole dela pri delu (npr. dela, ki ne dopuščajo avtonomije), 

ponavljajoča se opravila (značilna je tako prenasičenost z delom kot pomanjkanje 

avtonomije), nevarnost (npr. poklici, ki vključujejo nevarno delo – vojaški, policijski, 

gasilski poklic itd.) in stresorji okolja (vročina, onesnaženost zraka, hrup ipd).  

Pastirk idr. (2010) navaja, da se stres pri delu lahko pojavi pri zelo različnih delovnih 

pogojih. Večja mera stres je pogosto prisotna, če imajo zaposleni občutke, da imajo s 

strani vodstva in njihovih kolegov premalo podpore oziroma v primerih, ko imajo 

premalo občutka nadzora nad delom ali nad tem, kako se lahko soočajo z njegovimi 

zahtevami in pritiski. Pri tem avtorji opozarjajo, da je določena mera pritiska na 
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delovnem mestu prisotna. Pritisk, ki je posamezniku – zaposlenemu sprejemljiv, 

lahko namreč vzdržuje pozitivno vzburjenje, motivacijo za delo in učenje. Avtorji 

opozarjajo, da stres postane škodljiv šele takrat, ko je ta prekomeren in je za 

posameznika neobvladljiv. 

Kendal in Muechenberger (2008, po Pastirk idr., 2010) opozarjata še na nekaj 

posebnosti pri pojmovanju stresa, poleg že omenjene razlike med pozitivnim in 

negativnim stresom. Poudarjata, da je stres del vsakodnevnega življenja, ter da se 

kljub temu, da ima vsak posameznik odgovor na stres, pojavljajo razlike v reagiranju.  

Vzroki za razvoj stresa pri delu so v večji meri povezani z načinom dela organizacije 

ter vodenjem in upravljanjem organizacije. Ti pogledi lahko škodljivo vplivajo na potek 

dela, zaradi česar se tudi imenujejo s stresom povezani dejavniki tveganja (Pastirk 

idr., 2010). 

S tem se strinjajo tudi Leka, Griffiths in Cox (2003), ki v svojem pregledu literature 

trdijo, da neučinkovita organizacija, tj. način, kako je zasnovano delo in sistem dela, 

lahko povzroča nastanek stresa. Najbolj stresni načini dela so tisti, ki postavljajo 

zaposlene pod velike zahteve in pritiske, ki ne ustrezajo njihovemu znanju, kjer 

obstaja majhna možnost za samo-odločanja kontrole s strani zaposlenih ter kjer je 

majhna podpora s strani sodelavcev. Večina vzrokov stres povezanega z delom se 

tiče, kako je zasnovan koncept dela in kako so organizacije vodene.  

V pregledu strokovne literature lahko opazimo devet kategorij, za katere je pa 

pomembno poudariti, da navedeni vzroki v določenih kulturah niso univerzalni 

oziroma škodljivi (Leka, Griffiths in Cox, 2003). Delimo jih v dva večja sklopa: 

Vsebina delovnega okolja 

o Vsebina dela (monotone, nevzpodbudne, nesmiselne naloga, pomanjkanje 

raznolikosti, neprijetne naloge in averzivne naloge). 

o Delovne obremenitve in tempo dela (preveč ali premalo dela, delo pod 

časovnim pritiskom). 

o Delovni čas (striktni in nefleksibilni urniki dela, podaljšan in neobčutljiv delovni 

čas, nepredvidljiv delovni čas, slabo organiziran sistem delovnih izmen). 
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o Udeležba in kontrola (pomanjkanje udeležbe pri odločanju, pomanjkanje 

kontrole – na primer nad metodami dela, tempom dela, delovnim časom in 

delovnim okoljem) 

Kontekst dela 

o Razvoj kariere, status in plačilo (negotovost zaposlitve, pomanjkanje možnosti 

za napredovanje, delovno mesto pod in nad lastnimi zmožnostmi, delo, ki ima 

nizko »socialno vrednost«, sistem plačevanja po učinku, nejasen ali 

nepravičen evalvacijski sistem ocenjevanja učinkovitosti pri delu, prevelika ali 

nezadostna izurjenost za delo). 

o Vloga v organizaciji (nejasna vloga, nasprotujoče si vloge znotraj iste 

zaposlitve, odgovornost za ljudi, nenehni stiki z drugimi ljudmi in njihovimi 

težavami). 

o Medosebni odnosi (neadekvatna, neobzirna ali nesuportivna supervizija, slabi 

odnosi s sodelavci, »bulliying«, nadlegovanje in nasilje, izolirano ali osamljeno 

delo, nedogovorjeni postopki za reševanje problemov ali pritožb). 

o Kultura organizacije (slaba komunikacija, slabo vodenje, pomanjkanje jasnosti 

organizacijskih ciljev in strukture). 

o Razmejevanje dela in domačega življenja (konfliktnost zahtev, vezanih na delo 

in dom, pomanjkanje podpore za domače probleme pri delu, pomanjkanje 

podpore za težave v službi doma). 

Izpostavljenost stresu na delovnem mestu nima determinirajočih posledic zgolj za 

posameznika (in njegovo družino), ampak ima tudi posledica za njegovo delovno 

organizacijo in na koncu tudi za celotno (nacionalno) ekonomijo (Milczarek, 

Schneider in Gonzalez, 2009). 

2.2 Izgorelost 

Pojem izgorelosti (v angl. »burn-out«) se kot metafora nanaša na izčrpanje energije 

oziroma »dušenje ognja« oziroma ugašanje sveče. To nakazuje na to, da je ogenj v 

nekem trenutku gorel, ampak trenutno ne more več nadaljevati z gorenjem, če ne 

dobi dodatnih virov za ponovno vzpostavitev (Schaufeli, Leiter in Maslcah, 2008). 
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2.2.1 Opredelitev pojma izgorelost 

Schaufeli, Leiter in Maslcah (2008) navajajo, da delavci, ki doživljajo izgorelost, 

sčasoma izgubijo kapaciteto proizvajanja koristnih in kvalitetnih produktov. Izgoreli 

zaposleni izgubijo svojo kapaciteto, da v svojem delovnem okolju prispevajo 

učinkovite in kvalitetne izdelke.  

Prvi je pojem izgorelosti omenil Bradley leta 1969. Izgorelost je označil za poseben 

stres, ki izhaja iz dela (Kukovec- Pšeničny, 2005). Kmalu zatem si je Freudenberger 

(1974, v Schaufeli, Leiter in Maslach, 2008) izposodil izraz iz medicinskega področja, 

ki se je ukvarjal s prekomerno rabo drog. Avtor pravi, da do izgorelosti pride, ko je 

posameznik postavljen pred zahteve, ki presegajo njegove sposobnosti, energijo ali 

moč. 

Istočasno, a neodvisno, se je profesorica psihologije Christina Maslach – vodilna 

raziskovalka poklicne izgorelosti v svetu, srečala z izrazom pri intervjuvanju 

zaposlenih na področju socialnega dela. Zaposleni so namreč poročali, da se 

pogosto počutijo emocionalno izčrpane. Intervjuvanci so sindrom označili za 

izgorelost – »burn-out«. Avtorica je izgorelost opredelila kot telesno in duševno 

izčrpanost, ki zajema negativno predstavo o sebi, negativen odnos do dela ter izgubo 

čustev do strank, s katerimi posameznik dela (Schaufeli, Leiter in Maslcah, 2008). 

Hkrati je izgorelost opredelila kot psihološki sindrom, ki se izraža kot čustvena 

izčrpanost, depersonalizacija (negativen, ciničen odnos do svojih klientov) in 

zmanjšana učinkovitost (tendenca k negativnemu samo-ocenjevanju) (Maslach in 

Leiter, 2002).  

Mangusson in Gooding (2002, v Pastirk idr., 2008) navajata, da je izgorelost ali 

»burn-out« specifičen sindrom, ki je povezan/posledica dolgotrajne izpostavljenosti 

delovnemu stresu, značilen predvsem za poklice, ki jih označuje obsežno delo z 

ljudmi. Delo z ljudmi je običajno energetsko potratno, saj se morajo posamezniki 

zavzemati za ohranjanje mirnosti, potrpežljivosti in sočutnosti v kriznih in frustrirajočih 

situacijah. Hkrati pri poklicih usmerjenih k ljudem ni vzajemnega ravnovesja v 

dajanju; profesionalec daje, klient jemlje. Avtorja pa še dodajata, da isti posamezniki, 

ki pomagajo drugim ljudem, običajno ne vedo, kako identificirati in zadovoljiti lastne 

potrebe. 
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Maslach in Schaufeli (1993, po Zadel, idr., 2011) navajata pet ključnih elementov, ki 

so skupni različnim definicijam in konceptom pojma izgorelosti: i) prisotnost 

disforičnih simptomov (intelektualna in čustvena izčrpanost ter občutek utrujenosti); ii) 

večji poudarek na duševnih in vedenjskih, kot pa telesnih simptomih; iii) simptomi so 

povezani z delom; iv) simptomi niso vezani na klinično populacijo; v) zmanjšana 

učinkovitost in uspešnost pri delu.  

2.2.2 Vzroki izgorelosti 

Vzroki, ki pripeljejo do izgorelosti, so lahko zelo različni, predvsem pa je pomembno 

poudariti, da se ti vzroki vedno prepletajo. Na nastanek izgorelosti vplivajo tri skupine 

okoliščin (Nose, 2008): 

1. Družbene okoliščine. V nekaj desetletjih so se drastično spremenile 

razmere na delovnem trgu. Iz relativno varnega okolja, ko je posameznik 

lahko opravljal en poklic tekom celotne kariere, se je bil posameznik 

primoran prilagoditi fleksibilnemu trgu. Namesto stalnice zgolj ene službe, 

mora biti trenutni zaposleni inovativni posameznik sposoben prevzemati 

nove izzive in naloge, ki mu jih njegova karierna pot nalaga (Podnar, 2006, 

po Nose, 2008). Danes je tako vse manj poklicev in družbenih mest, ki bi 

zaposlenemu nudila občutja varnosti.  

 

2.  Psihološke okoliščine dela. Psihološke okoliščine na delovnem mestu 

predstavljajo delovna obremenitev, nadzor na delom (pristojnosti, 

avtonomnost, odgovornost in poti komuniciranja), nagrada za opravljeno 

delo, delovna skupnost, pravičnost, psihološko nasilje ter usklajenost 

vrednot med posameznikom in organizacijo, v kateri je zaposlen.  

 

3. Osebnostne lastnosti. V tej kategoriji okoliščin izstopa storilnostno 

pogojena samopodoba, večja čustvena ranljivost, manjša družabnost in 

manjša usmerjenost k uživanju življenja ter samokritičnost  in odgovornost 

(Horvat, 2008). A. Kukovec – Pšeničny (2006) navaja, da posameznik 

zaradi vzgoje s storilnostno pogojeno samopodobo vstopa v ne-vzajemne 

situacije in v njih vztraja, saj namesto da bi zadovoljeval svoje potrebe, išče 

potrditve skozi pohvale drugih. Enako velja tako za življenjske, kot tudi 
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delovno okoliščine, v katere prenaša neprilagojene vzorce odnosa do 

drugih in samega sebe. Ključen dejavnik med vzroki igra samopodoba. 

Težava, ki se pojavlja v današnji narcisistični družbi, je, da je posameznik 

lahko opažen, nekaj velja, cenjen in ljubljen, le če je najboljši, prvi, najlepši, 

najbolj vesten, najbolj delaven ipd. (Tepina, 2008, po Nose, 2009). 

Leiter in Maslach (2002) sta opredelila šest neskladij med zaposlenim in njegovim 

delovnim mestom, ki so ključni vir izgorelosti na delovnem mestu: 

1. Preobremenjenost z delom. Zaposlenemu se hitro zgodi, da je potrebno 

opraviti preveč v prekratkem času s premalo sredstvi. Gre za pretiravanje, 

ki sega daleč čez meje človekovih zmožnosti. Z vedno hitrejšim tempom 

dela se preobremenjenost pri slabši kakovosti, krha delovne odnose, 

zmanjšuje inovativnost in na koncu povzroča tudi izgorelost na delovnem 

mestu. 

 

Trenutne neugodne gospodarske okoliščine zaposlenemu le še povečujejo 

obremenjenost z delom. Veliko podjetij je bilo deležnih mnogih 

reorganizacij, optimizacij, kar pomeni za zaposlenega z vsako tako 

spremembo spreminjanje delovnih nalog, načina dela, neposrednega 

nadrejenega ipd. Posledice krize vplivajo na tri načine: 

o Delo je bolj intenzivno. Delovne zahteve so zelo dinamične, jih je 

več. Za počitek med delovnimi obveznosti je manj časa.  

o Delo zahteva več časa. Podaljševanje delovnega tedna je dodatno 

izčrpavajoče, saj se zaposleni odrekajo svoje prostemu času (tj. 

počitku) in zanemarjajo osebne obveznosti. 

o Delo je bolj zapleteno. Zaposleni opravljajo več delovnih nalog 

hkrati, zato postaja delovno vedno bolj zapleteno. 

 

2. Pomanjkanje nadzora nad delom. Značilno je za tiste zaposlene, ki imajo 

občutek odsotnosti nadzora nad pomembnimi usmeritvami svojega dela – 

to jim preprečuje, da bi se uspešno spopadli z zaznanimi problemi. V 

primeru, da pri njih ni prisoten občutek, da bo njihov trud pripomogel k 

temu, da bo delo dokončano, lahko izgubijo voljo do dela, prevzema jih 

občutek izčrpanosti, cinizma in neučinkovitosti zaradi izgorelosti na 
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delovnem mestu. Pomanjkanje nadzora dodatno povzroči, da si zaposleni 

sam ne more postavljati prioritet, izbirati lastnega pristopa in določiti 

najboljšega načina za dosego dela.  

 

 

3. Nezadostno nagrajevanje. Vse ima svojo ceno, tudi opravljeno delo 

zaposlenega. Če zaposleni ne dobiva primernega finančnega nadomestila 

za opravljeno delo, se lahko pri njemu pojavi občutek, da je njegovo delo 

razvrednoteno. Neprimerno finančno nadomestilo nosi za seboj posledice, 

kot so zmanjšano notranje zadovoljstvo, zmanjšana motivacija za napredek 

in kvalitetno opravljanje dela. Posledično zaposlenemu služba ne nudi več 

varne finančne prihodnosti. Vse to lahko vodi do občutka izgorelosti, ki pa 

le še dodatno okrepi notranje nezadovoljstvo, saj posamezniki nimajo več 

notranjega občutka zadoščenja za opravljeno delo.  

 

4. Odsotnost trdne skupnosti. Občutek varnosti je zelo pomemben pri 

zaposlenemu. Vsakodnevni medosebni odnosi znotraj delovne skupine so 

elementi osebnega doživljanja organizacije in pomembno vplivajo na 

kakovost dela zaposlenih. Če pri posamezniku ni tega občutka varnosti, se 

lahko  v organizacijah pristni stiki med kolegi izgubijo. Nemoten tok 

skupinskega, timskega dela ovirajo tudi razna pogodbena dela, zaposlitve 

za določen čas, kratkoročne pogodbe o zaposlitvi. V večjih podjetjih, kjer 

so pogoste združitve in odkupi, reorganizacija delavcev v nove delovne 

skupine, se skupine razdirajo. Tudi zaradi povečanega dela z računalnikom 

in zgoraj navedenih razlogov, občutek pripadnosti izginja, izguba skupnosti 

pa se kaže v naraščanju sporov med zaposlenimi, upadanju podpore in 

spoštovanja. 

 

5. Pomanjkanje poštenosti. Da je prisotna poštenost na delovnem mestu 

Maslach in Leiter (1996) navajata, da morajo biti navzoči trije elementi: 

zaupanje, odkritost in spoštovanje. Negotovost gospodarske situacije 

organizacijam otežuje ohranjanje skupnosti, kjer so zgoraj omenjeni 

elementi prisotni. Nepoštenost se lahko kaže v postopkih ocenjevanja in 

napredovanja, vodenju organizacij (npr. neusklajenost vrednot 
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zaposlenega in organizacije), kot tudi v vsakodnevnih stikih, v katerih lahko 

pride do napačnega prenosa informacij (npr. da se nekomu neutemeljeno 

pripiše krivda). 

 

6. Konflikt vrednot. Organizacijska klima temelji na skupnih vrednotah. 

Vrednote vplivajo na dejavnike, ki se nanašajo na posameznikov odnos do 

dela. Konflikt vrednot nastopi, ko pride do nasprotij med zahtevami na 

delovnem mestu in vrednotami zaposlenega. Sistem vrednot v 

organizacijah prepogosto temelji na kratkoročnih ciljih. Ti cilji pa morda niso 

usklajeni s cilji posameznika, zaradi česar so zaposleni prisiljeni opravljati 

dela, ki se jim zdijo neetična in so v nasprotju z njihovimi osebnimi 

vrednotami. 

2.2.3 Faze izgorevanja 

Raziskovalci se strinjajo, da do izgorelosti ne pride »čez noč«. Nasprotno, običajno je 

izgorelost posledica dalj časa razvijajočega procesa, ki lahko traja tudi več let. 

Nekoliko manj soglasja pa je, kako se proces izgorelosti razvija in katere faze 

vključuje. Večina se strinja, da poteka proces v fazah, vendar se sosledje faz 

razlikuje od avtorja do avtorja. Kljub vsemu se lahko osnovi koncept predvidi v 

naslednjih fazah (Burisc, 2006, v Korunka, Tement, Zdrehus in Borza, 2010):  

Faza 1. Velik obseg dela, visoka stopnja povezanega stresa, visoka pričakovanja 

o Službene obveznosti presegajo njene vire. 

o Služba ne izpolnjuje pričakovanj zaposlenega. 

Faza 2. Telesna/čustvena izčrpanost 

o Kronična izčrpanost, ki poveča vložek energije za opravljanje vseh delovnih 

nalog; motnje spanja; občutljivost za glavobol. 

o Čustvena izčrpanost; občutek utrujenosti že ob misli na delu. 

Faza 3. Depersonalizacija/cinizem/občutek brezbiržja 

o Apatičnost, depresija, dolgčas. 

o Negativen odnos do službe/kolegov in klientov/pacientov. 
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o Zmanjšanje intenzivnosti dela/ vlaganja napora. 

Faza 4. Obup/občutek nemoči/ averzija 

o Občutki krivde in neučinkovitosti. 

o Strah pred sabo, pred bližnjimi. 

Andreja Kukovec-Pšeničny (2006) na podlagi raziskave Inštituta za razvoj človeških 

virov v Ljubljani navaja tri stopnje izgorelosti: 

1. stopnja – izčrpanost 

V tej stopnji oseba ne priznava kronične utrujenost in jo presega z aktiviranjem 

novih osebnostnih virov. Za to stanje je značilna skrajna storilnostna usmerjenost. 

Prisoten je občutek kronične utrujenost, zmanjšanja odpornosti/prožnosti in 

zanikanje slabega počutja. Za to stopnjo je značilno, da lahko traja tudi do 20 let. 

2. stopnja – ujetost 

Za to stopnjo je značilno, da oseba trpi za občutkom ujetosti v način življenja, dela 

in odnosov. To stanje spremlja preizčrpanost, na katero oseba pogosto reagira 

aktivno, z menjavo delovnega ali življenjskega okolja, vendar vanje prenaša svoje 

stare notranje prisile in s tem tudi vzroke za nadaljnje izgorevanje. Poleg občutka 

ujetosti so značilni občutki krivde in upadanje samopodobe. Število znakov 

izgorelosti raste in prav tako njihova moč. Ta stopnja lahko traja do dve leti. 

3. stopnja – adrenalna izgorelost 

Za to stopnjo, ki traja nekaj mesecev, je značilna intenzivna prisotnost simptomov. 

Temu sledi zlom, kjer se pojavi popolna izguba energetskega potenciala. 

Adrenalna izgorelost lahko traja od nekaj tednov do treh mesecev. V fazi po 

adrenalnem zlomu sledi sprememba vrednostnih simptomov ter osebnostnih 

lastnosti. Za to obdobje je značilno, da lahko traja do 6 let.  
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2.2.3 Posledice izgorelosti 

Posledice izgorelosti se kažejo tako na organizacijski kot tudi na posameznikovi 

ravni. Ena izmed tihih, negativnih posledic izgorelosti je zmanjšana učinkovitost pri 

delu. Zaposleni, ki so izgoreli, so manj produktivni in manj učinkoviti. Zmanjšana 

produktivnost se lahko kaže na dva načina. Na eni strani so lahko slabše opravljajo 

njihove zadolžene delovne naloge, med tem ko so na drugi strani lahko manj 

pripravljeni pomagati kolegom in sčasoma izgubljajo skrb za dobrobit organizacije 

(Bakker, Demerouti in Verbeke, 2004, po Korunka, Tement, Zdrehus in Borza, 2010). 

Izgorelost ravno tako povezujejo z nižjim zadovoljstvom z delovnim mestom, 

zmanjšani pripadnosti organizaciji in z večjo verjetnostjo za menjavo službe. Maslach 

in Leiter (2002) izpostavljata, da izgorelost vodi do višjih stroškov za organizacijo 

zaradi povečanega absentizma in bolj pogostih bolniških stažev.  

Na drugi strani se posledice izgorelosti kažejo tudi pri zaposlenemu. Izgorelost 

zmanjšuje kakovost posameznikovega življenja, možnost produktivne in uspešne 

kariere. Poleg posledic na delovnem mestu se lahko pojavijo težave tudi med 

bližnjimi (družina in prijatelji). Izgorelost prinaša emocionalno obremenitev ter odmik 

od družinskih članov in prijateljev (Cooper, 1997, po Mesec, 2008). Hkrati lahko v 

smislu osebnostnega delovanja izgorevanje povzroči nekatere telesne težave, kot so 

glavoboli, želodčne in trebušne bolezni, visok krvni tlak, napetost v mišicah in 

kronično utrujenost (Maslach in Leiter, 2002). 

Raziskave kažejo, da v EU 3-4 % BDP porabimo za odpravljanje posledic 

izgorevanja na delovnem mestu, ki se kažejo kot zmanjšana učinkovitost, neoseben 

in konflikten odnos do dela in sodelavcev, ter kot pomanjkanje motivacije na 

delovnem mestu (Korunka, Tement, Zdrehus in Borza, 2010). V podjetju Volvo 

Trucks so izračunali, da jih stane vsak neproizvodni delavec, ki zboli za izgorelostjo, 

120.000€, vodstveni delavec pa kar 4-krat več. Po podatkih Ameriškega inštituta za 

varnost in zdravje pri delu imajo v ZDA letno kar 260 milijard evrov stroškov zaradi 

posledic stresa in izgorelosti na delovnem mestu ter izgubijo 300 milijonov delovnih 

dni na leto. Zaradi izgorelosti je za skoraj četrtino več odsotnosti z dela, stroški na 

zaposlenega so se s 470 evrov v letu 2000 povečali na 577 evrov v letu 2001. V 

Avstraliji so sodišča v letih 1998 in 1999 zaposlenim priznala 44 milijonov evrov 

odškodnin za zdravstvene težave, nastale zaradi pritiskov v delovnem okolju. V 
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Sloveniji zaradi zdravstvenega absentizma izgubimo 13 milijonov delovnih dni, od 

katerih je več kot polovica posledica izgorelosti na delovnem mestu (Vrtačnik, 2006, 

po Nose, 2008).  

2.2.4 Kaj izgorevanje ni? 

Koncepta izgorevanja se pogosto enači z konceptom stresa. Čeprav so si simptomi 

lahko precej podobni, je potrebno na tem mestu poudariti določene razlike. Stres 

lahko pripomore k izgorelosti, ampak ni glavni razlog izgorelosti (Burisch, 2006, v 

Korunka, Tement, Zdrehus in Borza, 2010). Čeprav zaposleni doživljajo stres zaradi 

preobremenjenosti z delom, dolgih delovnikov, ni nujno, da je pri njih tudi prisotna 

izgorelost. Avtor še dodatno navaja, da so simptomi stresa bolj telesne kot čustvene 

narave, kar je ravno nasprotno, kar velja za izgorelost. Stres povzroča občutek 

nujnosti in hiperaktivnosti, med tem ko izgorelost povzroča občutek obupa.  

Pšeničny (2006) navaja, da se lahko izgorelost manifestira kot konča oblika 

neprestanega stresa, ko se vsi prilagoditveni mehanizmi izčrpajo. Odpoved 

prilagoditvenih procesov je rezultat dolgotrajnega neravnotežja in stresa na 

delovnem mestu. Černigoj – Sadar (2002) navaja še eno pomembno razliko. Pravi, 

da stres lahko izkusi vsak, medtem ko izgorelost izkusijo redki. Običajno so to 

posamezniki, ki z navdušenjem začnejo svojo kariero, imajo visoke cilje in 

pričakovanja. Ko pa ta pričakovanja niso izpolnjena kljub vse večjega energijskega 

vložka posameznika, obstaja vedno večja verjetnost, da bodo posamezniki doživeli 

izgorelost. 

Izgorelost ima tudi podobne simptomi kot nekateri vedenjske motnje – na primer 

depresija, ki je značilna za različna področja posameznikovega življenja, (delo, 

družina, prosti čas itd.) med tem ko je izgorelost značilna predvsem za delovni 

kontekst (Schaufeli idr., 2008). Še ena motnja, ki jo lahko tu omenimo, je post 

travmatska stresna motnja (PTSM). PTSM je običajno posledica izpostavljenosti 

travmatskemu dogodku (Mealer, Burnham, Goode, Rothbaum in Moss, 2009, v 

Korunka, Tement, Zdrehus in Borza, 2010). Izgorelost je na drugi strani večinoma 

posledica medosebnih in čustvenih dejavnikov na delovnem mestu. 
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2.3 Absentizem 

Martocchio in Jimeno (2003, po Zadel idr., 2011) podajata najširšo definicijo 

absentizma na delovnem mestu. Absentizem pojmujeta kot fizično neprisotnost na 

delovnem mestu, ko je ta s strani socialnega okolja pričakovana.  

2.3.1 Opredelitev pojma absentizma  

Pojmi »zdravstveni absentizem«, »začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih 

razlogov«, »bolniški stalež« in »bolniška« so sinonimi, ki označujejo čas, ko 

zaposleni ne dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, pri čemer naj 

bi njegova nezmožnost za delo (ali zmanjšana delovna sposobnost) trajala omejen 

čas. Pojem absentizem izhaja iz latinske besede absens, ki pomeni odsotnost 

oziroma manjkati. Opredeljen je kot vsakršna odsotnost z delovnega mesta, ne glede 

na konkretne pojavne oblike, vzroke absentizma in čas oziroma trajanje odsotnosti z 

dela (Logar, 2011). Evropski sklad za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 

(1997, po Taks, 2006) opredeljuje absentizem kot začasno, dolgotrajno ali stalno 

nezmožnost za delo zaradi bolezni. 

Merkač – Skok (2005, po Logar, 2011) deli vrste absentizma glede na: 

o obliko (zdravstveni, študijski, službeni), 

o frekvenco (po posameznikih in aktivnostih), 

o trajanje (krajše zamude kot prihajanje in odhajanje, nekaj urni do enodnevni 

izostanki, izostanki, ki trajajo več dni). 

o porazdelitev izostankov (med letom, tednom, mesecem; pri različnih 

kategorijah zaposlenih). 

Friedl (1990; Švab, 2009, po Taks, 2011) navaja, katere odsotnosti ne sodijo v 

preučevanje absentizma. Poleg bolezni, ki ni posledica slabih pogojev dela ali sploh 

slabih navad zaposlenega in katero ne moreta s preventivnimi ukrepi preprečiti 

posameznik ali podjetje, v preučevanje absentizma, tudi ne sodijo tisti vzroki, ki so 

del opravičene odsotnosti z dela (redni letni dopust, odsotnost zaradi bolezni ali 

poškodbe, študijski dopust, porodniški dopust, udeležba na športnih ali kulturnih 

prireditvah, poroka, selitev, seje in sestanki itd.). Avtor podaja tudi definicijo 

absentizma, ki ga lahko pojmujemo tudi kot odsotnost, ko je delavec prisoten na 
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delovnem mestu, vendar je njegova učinkovitost glede njegove delovne naloge 

minimalna (Friedl, 1990, po Logar, 2011). 

Prins (1990, po Logar, 2011) je opredelil različne vrste absentizma kot legalno ali 

dovoljeno odsotnost, kamor je tudi prištel letni, porodniški dopust, rojstni dan, smrt v 

družini, bolniška odsotnost, odsotnost zaradi poškodbe, odsotnost iz drugih razlogov. 

Florjančič (1994; po Logar, 2011) navaja, da se pri spremljanju absentizma navadno 

opazuje le celodnevne izostanke. 

Briner (1976, po Dular, 2010) je opredelil absentizem kot »odsotnost z dela 

zaposlenega, ki je s strani delodajalca pričakovana«. Bolj kot pričakovane odsotnosti 

so v organizacijah pereča težava nepredvidljivi izostanki, kot je zdravstveni 

absentizem.  

2.3.2 Vzroki absentizma 

Vzroke, da so zaposleni odsotni, kako pogosto so odsotni in koliko časa so odsotni ni 

moč iskati samo v razlogih kot sta bolezen ali poškodba. Absentizem je namreč 

zapleten pojav, na katerega vplivajo različni dejavniki (Dular, 2010). Tudi Šeško 

(1984, po Logar, 2011) navaja, da je preučevanje vzrokov odsotnosti z dela težavno, 

saj se medsebojno prepletajo različni vzroki in šele njihov skupni učinek, ki se 

razlikuje od posameznika do posameznika, sproži odsotnost. 

Obstaja veliko vzrokov za odsotnost od dela, nekaj smo jih zgoraj že našteli. 

Posledično obstaja tudi kar nekaj modelov, ki skušajo pojasniti nastanek absentizma. 

Briner (1996, po Dular, 2010) je predstavil naslednje modele, s katerimi pojasnjuje 

absentizem: zdravstveni model, model deviantnosti, model umika, ekonomski model 

in kulturni model. 

Zdravstveni model. Odsotnost z dela je posledica bolezni ali poškodbe. V Sloveniji je 

bilo leta 2006 760.758 primerov bolniških odsotnosti (brez nosečnost in porodov), 

ena je povprečno trajala 12,8 dneva (Inštitut za varovanje zdravja RS, 2008; po 

Švab, 2009). Raziskave kažejo, da so poglavitni vzroki psiholoških težav delavcev: 

dolgotrajen in naporen urnik, preobremenjenost zaradi veliko dela ter posledice teh 

dejavnikov na zasebno življenje, slaba socialna in organizacijska klima v podjetju, 
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premalo sodelovanja v odločilnih procesih ter pomanjkanje nadzora nad delom 

(Michie in Wiliams, 2003, po Švab, 2009).  

Model odklonov/deviantnost. Po tej teoriji odsotnost z delovnega mesta pojasnjujejo 

z individualnimi razlikami med posamezniki (Švab, 2009). Nekateri posamezniki so 

odsotni drugače kot drugi, dlje časa, bolj pogosto, imajo pa lahko povsem negativne 

vzroke kot sta na primer lenoba in pomanjkanje zavezanosti v podjetju. Raziskovalci 

so pri raziskovanju vzrokov absentizma ugotovili negativno povezavo med 

zavezanostjo organizaciji in absentizmom – višja kot je zavezanost organizaciji, nižja 

je stopnja absentizma (Sarvey, Travglione in Firns, 1998, po Dular, 2010). 

Model umika. To teorijo lahko označimo za klasičen pogled na odsotnost z delovnega 

mesta. Razlog v umiku je iz neprijetnega okolja in zaradi nezadovoljivih delovnih 

pogojev. V raziskavah, ki preučujejo absentizem z vidika hipoteze umika, je 

absentizem običajno interpretiran kot pobeg od, kompenzacija za in celo protest proti 

sovražnem delovnem okolju ali demoralizaciji v njem (Chdawick-Jones, Nicholson in 

Brow, 1982, Bakker idr, 2001, po Dular, 2010). Johns (1997, v Dular, 2010) meni, da 

absentizem ni preprosto reakcija na nezadovoljstvo, temveč je tudi reakcija na stres 

na delovnem mestu, ko se zaposleni ne more soočiti in odpraviti stresa.  

Tudi Hausknecht, Hiller in Vance (2008, po Dular, 2010) so ugotovili povezavo (r= - 

0,24) med zadovoljstvom z delom in absentizmom. Višje zadovoljstvo je bilo torej 

povezano z manjšim absentizmom na delovnem mestu. Negativna povezanost (r= - 

0.27) je bila ugotovljena med zavezanostjo med organizacijo in absentizmom. Večja 

zavezanost torej pomeni, da bodo zaposleni manj manjkali. Po drugi strani pa 

Kramberger (2008, po Dular, 2010) ni mogel ne potrditi ne ovreči, da obstaja 

povezanost absentizma z zadovoljstvom z delom.  

Ekonomski model. Predpostavka ekonomskih modelov je, da zaposleni maksimizirajo 

svojo koristnost glede na ugodnosti, stroške ter omejenost virov (čas in realno plačo). 

Nadaljnja predpostavka je, da bodo zaposleni odsotni največje možno plačanih dni, 

ki je s strani delodajalca dopustni in nekaznivo (Švab, 2009). V nadaljevanju 

ekonomski model predvideva, da imata prosti čas in aktivnosti izven delovnega časa, 

dodatno vrednost za zaposlene. Zaposleni, ki cenijo prosti čas in aktivnost, so bolj 

pogosto odsotni (Dular, 2010). 
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Harrison in Martocchio (1998, po Taks, 2006) navajata rezultate empiričnih raziskav, 

ki so pokazali inverzno povezavo med nezaposlenostjo in odsotnostjo. Ko je 

nezaposlenost višja, je manj odsotnosti z dela, kar kaže na to, da zaposleni 

»preračunajo« stroške in koristi odhoda na delo. Če je varnost delovnega mest nižja 

in obstaja velika možnost, da izgubijo zaposlitev, bo padla vrednost prostega časa. 

Tudi ugotovitve Kaivanta (1996, po Švab, 2009) so pokazale podobno – odsotnost se 

povečuje v času ekspanzije in zmanjšuje v času recesije.  

Kulturni model. Kulturni model preučuje vzroke za absentizem kot posledico socialnih 

in normativnih vplivov. Mason in Griffin (2003, po Dular, 2010) sta zapisala, da je 

absentizem verjetno subjekt socialnega vplivanja, s katerim se določa, koliko 

absentizma je sprejemljivega med organizacijami, oziroma kar med samimi 

skupinami v organizaciji, in zato variira med organizacijami in tudi v sami organizaciji. 

Dokaz za obstoj t. i. kulturne odsotnosti naj bi bile že same razlike med državami 

glede ravni odsotnosti. V ZDA naj bi v minulih letih povprečni izgubljen čas znašal 

okoli 3 %, podobno tudi na Japonskem, medtem ko naj bi bil v državah EU kar 

dvakrat višji – najvišji v Angliji in Italiji (Johns, 1987, po Taks, 2006). Avtor razlaga, da 

gre razlike pripisati razlikam v socialnem konsenzu, glede količine sprejemljive 

odsotnosti.  

Karan (2007, po Dular, 2010) sodobne razlage absentizma združuje v tri velike 

skupine: 

o subjektivni razlogi posameznika; s katerim je povezana motivacija in 

zadovoljstvo pri delu, 

o organizacijski razlogi, ki izhajajo iz delovnega okolja, in  

o širše družbene smernice, ki izhajajo tudi iz širšega družbenega okolja in niso 

omejene zgolj na delovno okolje. 

Merkač – Skok (2005, po Logar, 2011) vidi vzroke za absentizem predvsem v reakciji 

na nezadovoljstvo pri delu. Florjančič (1994, po Logar, 2011) deli vzroke na 

objektivne in subjektivne. Objektivni so tisti, na katere težko vplivamo (pravni, 

geografski, ekonomski itd.). Sem prišteva bolezni, poškodbe, nego in spremstvo 

družinskih članov, transplantacijo, izolacijo, preglede in preiskave, ki jih uvršča med 
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stike z zdravstveno službo. V drugo skupino razvršča subjektivne vzroke, tj. psihične 

in socialne, na katere lažje vplivamo in jih spreminjamo.  

Na podlagi ugotovitev Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 

razmer, ki se v okviru Evropske Unije ukvarja z raziskovanjem področja absentizma, 

lahko sklepamo, da so vzroki za zdravstvene težave zaposlenih največkrat povezani 

s slabimi delovnimi razmerami, naraščajočo zahtevnostjo dela, prav tako pa tudi z 

vsemi oblikami nasilja na delovnem mestu (EFILWC, 2000, po Logar, 2011).  

2.3.3 Oblike absentizma 

Razumevanje in ločevanje različnih pojavnih oblik odsotnosti z dela, nam pomaga pri 

opredeljevanju celotnega problema absentizma.  

o Prostovoljna/neprostovoljna odsotnost. Steel (2003, po Švab, 2009) navaja, 

da je odsotnost z dela lahko prostovoljna, ki je pogojena z osebnostjo 

posameznika in motivacijskimi dejavniki, z nezadovoljstvom z delom, odnosom 

do dela in občutkom odgovornosti. Na neprostovoljno odsotnost z dela 

zaposleni nima vpliva –lahko je bolezen ali bolezen družinskega člana 

(Živoder, 2004, po Logar 2011).  

o Inter-osebna varianca/intra-osebna varianca. Inter-osebna varianca prikazuje 

razlike med posamezniki – skuša predvideti, pri katerih je večja verjetnost, da 

bodo pogosteje/redkeje manjkali na delovnem mestu. Na drugi strani intra-

osebna varianca raziskuje okoliščine, ki bodo vodile, da se bodo posamezniki 

bolj verjetno odločili za odsotnost (Živoder, 2004).  

o Izgubljeni čas/frekvenca odsotnosti. Steel (2003, po Živoder, 2004) navaja, da 

je iz vsebinskega vidika glede na cilje proučevanja možno ločiti predvsem dve 

pojavni obliki: izgubljeni čas in frekvenca odsotnosti. Izgubljeni čas merimo kot 

vsoto dni, ko zaposlenega ni bilo na delovnem mestu. Frekvenca odsotnosti 

pa je mera, ki meri število ločenih primerov odsotnosti in tako daje večjo težo 

pogosti ter zanemarja trajanje posamezne odsotnosti (Živoder, 2004). 

Freidl (1990, po Dermastija, 2006) razdeli odsotnost z dela na sledeči način: 

o Opravičena odsotnost, ki se da lahko registrirati (zdravniško opravičilo, 

dopustni list in podobno), 



31 
 

o neopravičena odsotnost, ki se da registrirati (kompenzacija v dopust, 

naknadno zdravniško opravičilo), 

o neučinkovitost na delovnem mestu, ki je metodološki problem; posamezna 

delovna mesta niso primerljiva, zato se za izhod pojavljata dva načina: 

 na podlagi dobljenih ocen o učinkovitost posameznih ljudi (konec 

vsakega dne ocena v odstotkih), 

 učinkovitost posameznika se oceni skozi rangiranje – primerjava v parih 

(postopek se večkrat ponovi). 

2.3.4 Posledice absentizma 

Glavni razlog za raziskovanje odsotnosti z delovnega mesta je usmerjen na 

ekonomske posledice absentizma – začasne zadržanosti z dela, stroške zdravljenja, 

stroške prezgodnjih upokojitev itd.  

Negativne posledice zaradi absentizma zaposlenega trpi zaposleni in njegova 

organizacija, odsotni, kot tudi drugi zaposleni v organizaciji, ne nazadnje celotna 

družba. Harrison in Martocchio, (2008, po Logar, 2011) navajata, da se posameznik, 

ki je velikokrat odsoten z dela, hitreje sprijazni z nižjo plačo, manjšimi možnostmi 

napredovanja, s težavami pri povratku na delo, izgubo delovnih navad in spretnosti. 

Težava se tudi pojavi pri nadomeščanju odsotnih delavcev. To lahko povzroči 

dodatne pritiske dela na ostale zaposlene (prerazporeditev dela), oziroma 

prilagajanje na nadomestno osebo. Okrnjene skupina posledično izgubi na 

učinkovitost.  

Odsotnosti z dela ne spremljamo samo na individualni ravni in na ravni organizacije, 

pač pa tudi na ravni države, ki zaradi absentizma beleži nižji bruto domači proizvod.  

Na posameznikovi ravni je zaposleni pod vedno večjim pritiskom v smislu čim večje 

storilnosti in zavzetosti pri delu ter čim manjši odsotnosti z dela. Posledice daljše 

odsotnosti z delovnega mesta lahko zaposlenemu pomembno zmanjšana dohodek, 

kar se lahko odraža v večji finančni negotovosti družine, upočasnjenem razvoju 

kariere (Logar, 2011). 

Na ravni organizacije imajo delodajalci zaradi absentizma in z njim povezanih 

dejavnikov izgube, ki so vezane na nadomestilo nad začasno zadržanostjo z dela, 
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plačilo nadur delavcem, ki nadomeščajo odsotne, plačilo dela za začasno zaposlene. 

Grozi jim manjša produktivnost zaposlenih, organizacijske težave in stroški za potek 

nemotenega delovnega procesa; trpi kakovost, lahko pa pripelje tudi do izgube trga. 

Odsotnost z dela vpliva na ceno delovne sile pri posameznem delodajalcu, prav tako 

na ceno njegovih proizvodov in s tem tudi na konkurenčnost na trgu (Tooth, 1999, po 

Logar, 2011). Na koncu pa odsotnost pomeni strošek za celotno družbo, ki solidarno 

plačuje (daljšo – več kot 1 mesec) bolniško odsotnost in druge socialne pravice 

odsotnega. Posledično ima manjši BDP in manj prilivov v državni proračun. Države 

EU so v letu 2005 v povprečju za zdravstveno varstvo namenile med 8 % BDP-ja, v 

Sloveniji je bil za odstotek 8,5 % (Božič in Zupan, 2009, po Dular, 2010). 

2.3.5 Raziskave na področju absentizma 

V tujini 

Hausknech, Hiller in Vance (2008, po Dular, 2010) so izvedli raziskavo absentizma v 

obdobju med leti 1998 in 2003 v večji državni transportni agenciji (115 organizacijskih 

enot, približno 12.500 zaposlenih). Z raziskavo so ugotovili povezavo med 

zadovoljstvom in odsotnostjo z dela, ki je bila negativna (-0,24). Ravno tako so 

ugotovili negativno povezanost med pripadnostjo organizaciji in odsotnostjo z dela (-

0,27). Sanderseva (2003, po Logar, 2011) je preučevala vpliv skupin etničnih 

vrednost na povezanost v skupini in absentizem. Ugotovila je, da homogenost 

skupine in moč delovnih vrednost vplivata na absentizem, in sicer da bolj kot so člani 

skupine povezani in močnejše, kot so vrednote, manj je odsotnosti. Bokenblom in 

Ekblad (2003, po Dular, 2010) sta proučevala vpliv skupine, socialnih norm v skupini 

na odločitve posameznika za odsotnost z dela. Ugotovila sta, da se posameznik 

prilagodi vedenju v skupini. Storms in Spector (1987, po Dular, 2010) sta ugotovila 

povezanost med povečano odsotnostjo in zaposlenimi v organizaciji, ki je lahko tudi 

vir frustracije. 

Lim idr. (2008, po Logar, 2011) so proučevali povezanost absentizma med različnimi 

delovnimi mesti. Ugotovili so, da medicinske sestre v primerjavi z zdravniki kar 

štirikrat več manjkajo kot zdravniki. Glede na spol, starost in stan, ne glede na 

delovno mesto, se je izkazalo, da pogosteje manjkajo moški, ki so samski in starejši.  
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Ostuka idr. (2007, po Dular, 2010) so proučevali povezavo med psihosocialnimi 

dejavniki na delovnem mestu in odsotnostjo. Ugotovili so močno povezanost pri 

moških med absentizmom in starostjo pri nekaterih psiholoških dejavnikih pri delu 

(samostojnost pri delu, količinska preobremenitev z delom, zahtevnosti delovnega 

mesta, podpora s strani nadrejenega in depresivnostjo). Prav tako so ugotovili 

povezavo med starostjo in delovnim mestom z absentizmom.  

Tudi Bakker idr. (2007, po Dular, 2010) je raziskoval vzroke absentizma. Preučevali 

so vpliv zahtev delovnega mesta, virov pri delu, izgorelost in pripadnosti na trajanje in 

pogostost odsotnosti z dela. Ugotovili so pomembno pozitivno povezavo med 

zahtevnostjo delovnega mesta in izgorelostjo na absentizem; višja kot je bila 

zahtevnost delovnega mesta, višja je bila stopnja izgorelost in daljši je bil 

absentizem. V nadaljevanju so še ugotovili, da razpolaganje z resursi na delovnem 

mestu močno vpliva na pripadnost organizaciji, višja pripadnost pa vodi v manj 

pogost absentizem. Dodatno se še ugotovili, da trajanje odsotnosti z dela in njena 

pogostost vplivata en na drugega. 

V Sloveniji 

Toth (1999; Štakul-Petkovšek, 2010, po Logar, 2011) navaja, da samo za 

nadomestila plač obolelim zaposlenim v Sloveniji namenjamo 430 milijonov letno. 

Žorž (2005, po Dular, 2010) je opravila raziskavo in analizo odvisnosti absentizma od 

stopnje izobrazbe, spola in starosti v podjetjih Krka d. d. v Novem Mestu, Merkurju 

d.d. v Kranju, Etiju d. d. v Izlakah in Mercatorju d. d. v Ljubljani. V vseh podjetjih je 

bilo ugotovljeno, da višja stopnja izobrazbe zmanjšuje odsotnost z dela, spol na 

absentizem vpliva različno, predvsem glede starosti zaposlenih. V podjetju Krka, Eti 

in v Mercatorju starejši moški pogosteje manjkajo na delovnem mestu, medtem ko pri 

ženskah starost ni povezana z absentizmom.  

Karan (2007, po Logar, 2011) je ugotovila, da obstajajo velike razlike v stopnji 

absentizma med različnimi podjetji, prav tako med posameznimi enotami v podjetju. 

Dejavniki so povezani s stopnjami pravičnosti, vzajemnosti in norm, ki oblikujejo 

kulturo podjetja. Navaja, da je pomembna tudi vrednostna lestvica potreba in želja 

posameznika ali skupin. 
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Če povzamemo, je za vsako družbo absentizem zelo pomemben zaradi številnih 

negativnih posledic. Te so prisotne tako pri samih zaposlenih (nižji dohodek, 

nezadovoljstvo v delovnem okolju, izguba delovnih navad in spretnosti itd.) kot pri 

delodajalcih (neposredni stroški za plačila nadomesti, stroški za nadomestne 

delavce, zmanjšana produktivnost itd.) in na ravni narodnega gospodarstva kot 

celote, kar se kaže v nižjem bruto domačem proizvodu (Vučkovič, 2010, po Kralj idr., 

2011). 

2.4 Fluktuacija 

Fluktuacija je, podobno kot je absentizem, pomemben dejavnik v gospodarskem in 

socialnem smislu. V gospodarskem smislu fluktuacija pomeni gibanje kadra 

zaposlenih, ki se kaže v odhodih iz organizacije in ki jih je potrebno nadomestiti. V 

socialnem smislu pa pomeni spreminjanje strukture prebivalstva tako na 

regionalnem, državnem pa tudi mednarodnem nivoju. 

2.4.1 Razlaga pojma fluktuacija 

Fluktuacija (angl. turnover) je kompleksen družbeni pojav, ki je predmet številnih 

proučevanj, iz katerih izhajajo različne opredelitve oziroma definicije. Beseda 

fluktuacije je latinskega izvora (lat. fluctuare) in pomeni valovanje, nihanje, nenehno 

spreminjanje (dviganje in upadanje, naraščanje in pojemanje) cene ali delovne sile v 

podjetjih (Verbinc, 1991, po Kajfež, 2008). Z njo označujemo dinamično gibanje 

zaposlenih, ki se odraža v odlivu ali odhodu delavcev iz organizacije. Fluktuacija 

predstavlja odhajanje delavcev, zaposlenih v organizaciji, ki imajo namen skleniti 

delovno razmerje v drugi organizaciji (Florjančič in Možina, 1987, po Rauch, 2010). 

B. Jurman (1981, po Rauch, 2010) navaja, da je fluktuacija pojav, s katerim običajno 

označujemo nenehno prihajanje in odhajanje delavcev iz delovne organizacije, in 

sicer v določenem časovnem obdobju.  

Fluktuacija v splošnem pomeni odhajanje delavcev iz organizacije. Prostovoljna je, 

kadar se delavci za izpustitev organizacije odločijo. Neprostovoljna fluktuacije pa je 

tista, pri kateri morajo delavci organizacijo zapustiti po volji delodajalcev ali po 

določbah zakonov. Potencialna fluktuacija je nagnjenost zaposlenih k zapustitvi 

organizacije, če najdejo ugodnejšo zaposlitev (Možina, 2002, po Rauch, 2010). 
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Sprva so dolgo časa preučevali fluktuacijo ekonomisti, ki so jo proučevali z vidika 

gospodarske/ekonomske škode oziroma koristi (Hom in Griffith, 1995; po Racuh, 

2010). Ekonomistom je fluktuacija v prvi vrsti predstavljala vzrok za manjšo 

produkcijsko in ekonomsko učinkovitost ter neuspešno realizacijo gospodarskih 

načrtov organizacije. Guzina (1986, po Rauch, 2010) fluktuacijo definira kot 

nenačrtovano in neorganizirano gibanje delovne sile med organizacijami. 

Problematiko po mnenju avtorja precej drugače obravnavajo psihologi in sociologi. 

Znotraj omenjenih strok je v ospredju posameznik, njegove potrebe in zadovoljevanje 

teh potreb, njegova stališča ter njegovi motivi. Fluktuacija je zaključno dejanje, odraz 

dalj časa trajajočega procesa frustriranosti in nezadovoljstva delavcev. Fluktuacija je 

torej eden načinov izražanja nezadovoljstva z določeno delovno situacijo in hkrati 

poskus, da se najde odgovarjajoče delovno okolje, ki bo omogočalo ustreznejše 

zadovoljevanje delavčevih potreb. 

Kajfež (2008) navaja, da je za vsako organizacijo pozitivno, če so delavci čim bolj 

ustaljeni, posebno, če se to nanaša na strokovne in usposobljene kadre. Fluktuacija 

je lahko tudi pomemben pokazatelj neurejenih razmer v organizaciji. Če je previsoka, 

nam to kaže organizacijo v slabi luči, tako za zaposlene kot v širšem okolju. 

Fluktuacija pa nima vedno negativnega prizvoka. Kunstek (2008, po Rauch, 2010) 

pravi, da fluktuacija zaposlenih ne pomeni nujno slabega ugleda družbe, saj je vse 

odvisno od narave dejavnosti. Takšna primera sta podjetji McKinsey in Goldman 

Sachs, obe uspešni na področju poslovnega svetovanja in investicijskega 

bančništva. Letna fluktuacija pri obeh se giblje med 25 % in 30 %, kljub temu gre pa 

obema družbama zelo dobro in sta med najbolj iskanimi med iskalci službe iz 

poslovnih šol. Gre za to, da je celoten sistem tako postavljen in uspeva. To je bolj 

izjema kot praksa. Kajfež (2008) navaja, da je fluktuacija v mejah med 1.25 % in 1.65 

% zaželena in koristna za organizacijo, posebno, če je prejšnjega delavca zamenjal 

nov, mlad in sposoben človek z novimi znanji, idejami, pogledi in ni obremenjen s 

predsodki, ki bi ovirali razvoj organizacije.  

2.4.2 Vrste fluktuacije 

Normalna fluktuacija. Pojav fluktuacije je značilen za vsako organizacijo, saj gre za 

normalen proces menjave kadrov. Maier (1965, po Rauch, 2010) navaja, da je 

normalna fluktuacija za organizacijo 7 %. Fluktuacija ni več normalna, če se poveča 
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do te stopnje, ko začne negativno vplivati na proces dela in učinkovitost organizacije. 

The Bureau of Labor Statistics (BLS) je za ameriške trge delovne sile objavil 

naslednje stopnje fluktuacije, kot so se spreminjale skozi leta (Kniss, 2005, po 

Rauch, 2010): 

o 7-10 % med letoma 1975 in 1995, 

o 14 % v letu 2001, 

o 19,12 % od septembra 2002 do avgusta 2003, 

o 37 % v letu 2004, 

o 41 % v letu 2005. 

BLS definira letno stopnjo fluktuacije kot število vseh odhodov v obdobju enega leta 

(izračun zajema vsako »ločitev« zaposlenega iz organizacije in vključuje odpovedi s 

strani delodajalca ali delojemalca ali le začasne odpustitve). Če pogledamo 

navedene podatke, lahko opazimo trend rasti.  

Dejanska fluktuacija. Dejanska fluktuacije je tista, ki že obstaja in zajema delavce, ki 

so zapustili organizacijo, da bi se zaposlili drugod. Vsaka organizacija si jo prizadeva 

ohraniti na čim nižji ravni, saj jo sicer drago stane (Rauch, 2010). 

Potencialna fluktuacija. Svetlik (2009, po Rauch) navaja, da je potencialna fluktuacija 

nagnjenost zaposlenih k morebitni ugodnejši zaposlitvi. Takrat ko delavec sam pri 

sebi razmišlja, da bi zamenjal delovno organizacijo in išče potencialno možnost za 

odhod. Pri takem delavcu se zniža motivacija in delovna uspešnost. Nemci navajajo, 

da se stopnja prizadevnosti v primeru, ko nekdo namerava zapustiti organizacijo, 

zniža od 25 % - 75 % (Jerovšek, 1982, po Rauch, 2009). Na to vrsto fluktuacije 

vplivata možnost zaposlovanja v drugih organizacijah in dejavniki znotraj 

organizacije. 

Neprostovoljna fluktuacija. O neprostovoljni fluktuaciji govorimo, ko delavci zapustijo 

organizacijo, vendar ne po svoji volji. Vzroki za odhod so tako lahko reorganizacija, 

upokojitev, stalna nesposobnost za delo itd. (Rauch, 2010).  

Prostovoljna fluktuacija. Delavci zapustijo organizacijo na lastno željo in se zaposlijo 

v drugi, kar lahko povzroča motnje v delovnem procesu in posledično vpliva na 

uspešnost organizacije, iz katere je odšel.  
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Pozitivna fluktuacija. O njej govorimo takrat, ko iz organizacije odhajajo nesposobni 

delavci, katerih sposobnosti ne ustrezajo zahtevam dela (niso polno izkoriščeni, 

nimajo delovnih izkušenj, primerne izobrazbe itd.), delavci, ki so glede na delovne 

programe preštevilčeni itd. (Kajfež, 2010). V teh primerih je za organizacijo koristno, 

če jo zapustijo takšni kadri, predvsem zaradi večje produktivnosti in učinkovitosti dela 

(Rauch, 2010). 

Negativna fluktuacija. Gre za obliko fluktuacije, ko delavci odhajajo iz subjektivnih 

(nezadovoljstvo z delom) ali objektivnih razlogov (nerešen stanovanjski problem, 

problem varstva otrok). Ta fluktuacija je za omenjeno organizacijo neproduktivna in 

do določene mere tudi škodljiva, saj povzroča stroške, ki bi jih organizacija lahko 

investirala v razvojne projekte (Kajfež, 2008). 

Želene fluktuacija. Želena fluktuacija je, kadar organizacijo zapuščajo nesposobni 

delavci, s katerimi smo najmanj zadovoljni. Določena stopnje fluktuacije je za podjetje 

celo zaželena, še posebej, če je menjava v »prid« podjetja (Rauch, 2010).  

Na koncu velja poudariti, da ne glede nato, kakšna oblika fluktuacije je prisotna v 

podjetju, ta skoraj vedno povzroči motnje v poslovanju, produktivnosti organizacije, 

kot tudi spremembe dinamike tima.  

2.4.3 Vzroki fluktuacije in dejavniki fluktuacije 

Do prekinitve delovnega razmerja lahko pride zaradi različnih razlogov, na katere se 

da oziroma ne da vplivati. Poznavanje vzrokov fluktuacije nam pomaga, da se ji lahko 

tudi izognemo (da preprečimo nastanek nepotrebnih stroškov, zaradi izgube 

zaposlenega). Drugi pomemben vidik fluktuacije je, da gledajo zaposleni in okolica 

na podjetja z visoko stopnjo fluktuacije s precejšnjim nezaupanjem. (Rauch, 2010). 

Harvard Business School (2002, po Rauch, 2002) navaja, da zaposleni odhajajo 

zaradi neustreznih okoliščin, kot so na primer: 

o Menjava vodstva. Odločitve vodstva podjetja so neustrezne in vodijo podjetje v 

propad ali pa krmilo podjetja prevzemajo novi vodje, ki jim zaposleni ne 

zaupajo dovolj. 



38 
 

o Konflikti med zaposleni in njihovimi nadrejenimi. Zaposleni zapuščajo podjetje, 

kadar imajo nadrejeni neustrezen, žaljiv ali podcenjevalen odnos in ne vidijo 

nobene druge možnosti.  

o Odhod najboljših prijateljev. Eden ali več sodelavcev, s katerim je bil zaposleni 

povezan in jih spoštoval, so se odločili, da zapustijo podjetje. 

o Sprememba odgovornosti. Odgovornosti zaposlenega se spremeni v takšni 

meri, da njegovo delo ni več usklajeno z njegovimi interesi, zato mu ne nudi 

dovolj smisla in motivacije za delo. 

Florjančič, Ferjan, Bernik (1999, po Praprotnik, 2007) navajajo, da na fluktuacijo 

vplivajo različni dejavniki, ki jih mora organizacija predhodno reševati, da ne pride do 

odliva kadrov. Dejavniki so: 

o slabi medosebni odnosi, 

o ni možnosti za medosebno napredovanje, 

o kakšno je bilo zadovoljstvo s plačo, 

o kakšno je bilo zadovoljstvo z možnostjo napredovanja, izobraževanja 

(izrednega, funkcionalnega), 

o zadovoljstvo glede medosebnih odnosov s sodelavci, nadrejenimi, 

o kako sta bila urejena družbeni standard (bivanjske/stanovanjske razmere, 

prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) in rekreacija, 

o kaj ga je pritegnilo, da se je odločil za novo zaposlitev, 

o kaj predlaga za izboljšanje oziroma zaradi česar ne bi fluktuiral. 

Pomembno pri določanju kvalitete kadra, ki zapušča organizacije, je, da je razlika ali 

jo zapuščajo »dobri, ključni« kadri, ali jo zapuščajo »pogrešljivi, manj kvalitetni« kadri. 

Če podjetje zapuščajo prvi, so okoliščine bolj resne (Florjančič, Ferjan, Bernik, 1999, 

po Praprotnik, 2007). 

Brenkam (2001, po Rauch, 2010) navaja najpogostejše vzroke odhajanja uspešnih in 

ključnih kadrov: 

o ne vidijo nobene povezave med plačo in svojimi sposobnostmi, 

o ne občutijo rasti oziroma prisotnosti svojih priložnosti, 

o ne vidijo, da je njihovo delo za organizacijo pomembno oziroma, da je njihov 

prispevek vrednoten kot koristen za podjetje, 
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o ni jim dana priložnost, da izkoristijo svoje naravne in strokovne sposobnosti, 

o nimajo jasno začrtane perspektive in pričakovanj, 

o ne morejo več tolerirati žaljivega odnosa neposredne vodje ali z medsebojnimi 

odnosi zastrupljenega okolja. 

Na koncu pa lahko vzroke za nastanek fluktuacije delimo na tiste, ki nastajajo zaradi 

vpliva same organizacije (t. i. mikro-vzroki), in na tiste, na katere organizacija ne 

more vplivati (t. i. makro vzroki) (Brenkam, 2001, po Rauch). 

Mikro-vzroki so: tehnologija, soupravljanje, delovni pogoji (ropot, delovni čas itd.), 

plače; ti vzroki nastanejo v organizaciji in na njih organizacija lahko vpliva. 

Makro-vzroki so: ponudba in povpraševanje po delavcih. Če je nek poklic zelo iskan 

med delodajalci, bo to pomenilo tudi večjo fluktuacijo teh; na te vzroke organizacija 

nima vpliva. Kljub temu pa poznavanje trga delovne sile, omogoča predvidevanje 

povečane fluktuacije in pripravo ukrepov proti njej. 

Kar pa je tudi pomembno za organizacije je iskanje razlogov od samih odhajajočih 

zaposlenih. Pregled kadrov je potrebno spremljati po organizacijskih enotah, kam ti 

kadri odhajajo, vrsto odhoda in vzroke (Florjančič, Ferjan, Bernik, 1999, po 

Praprotnik, 2007). 

Mobley (1982, po Rauch, 2010) deli dejavnike fluktuacije v štiri velike skupine. 

Spodaj bom opisal dve, ki sta pomembni, za diplomsko nalogo. 

2.4.4.1 Individualni dejavniki 

Individualni ali osebni dejavniki so odvisni od posameznika. Različne raziskave 

(Mobley; 1982; Guzina, 1986; Jerovšek, 1982; Hom in Griffeth, 1995, po Racuh, 

2010) so pokazale, da je tovrstnih dejavnikov veliko. Najpomembnejši so: 

o Spol. V literaturi najdemo različne ugotovitve o povezanosti med fluktuacijo in 

spolom. Guzina (1986, po Rauch, 2010) trdi, da moški fluktuirajo predvsem 

zaradi organizacijskih vzrokov (nezadovoljstvo z delom in plačilom, neustrezne 

možnosti za napredovanje in profesionalni razvoj), ženske pa zaradi osebnih 

in družinskih razlogov (neurejeno varstvo otrok, zdravstveni razlogi, 

oddaljenost od službe). Mobley (1982, po Rauch, 2010) dodaja, da je težko 
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določiti fiksni odnos, saj je potrebno korelacije vedno upoštevati glede na 

različne faktorje. 

 

o Starost. Stopnja fluktuacije je močno determinirana s starostjo. Pri mlajših 

delavcih je tudi do dvakrat višja kot pri starejših. To naj bi bila posledica 

pripravljenost k tveganju mlajših zaposlenih, saj imajo večje želje po 

spremembi poklica in manj družinskih obveznosti, so bolj mobilni in se lažje 

prilagajajo novemu delovnemu okolju. Guzina (1986, po Rauch, 2010) navaja 

rezultate raziskav, da kar 20 % mladih zamenja službo že v prvem letu 

zaposlitve. Najvišja fluktuacija je v starostni skupini do 35 let, nato pa začne 

močno upadati (Jerovšek, 1982, po Rauch, 2010).  

o Izobrazba. V pregledu literature ni razvidnih pomembnih povezanosti med 

izobrazbo in stopnjo fluktuacije. Fluktuacija sicer raste z višjo stopnjo formalne 

izobrazbe. Tisti, ki znajo več, so tudi bolj mobilni in se lažje prilagajajo 

delovnemu okolju (Jerovšek, 1982, po Rauch, 2010). 

o Delovna doba. Raziskave kažejo na negativno korelacijo med dolžino delovne 

dobe in fluktuacijo. Dalj časa, ko je posameznik zaposlen v organizaciji, bolj je 

prilagojen na delo in pogoje dela, zaradi česar je zanj manj verjetno, da bo 

zapustil organizacijo (Price, 1977, po Rauch, 2010). 

o Občutek pripadnosti organizaciji. Fluktuacija in delovna pripadnost sta v 

negativnem odnosu. Bolj kot se posameznik identificira z organizacijo 

(skladnost vrednot in ciljev), manjša je fluktuacija (Hom in Griffeth, 1995, po 

Rauch, 2010). 

o Stan. Delavci, ki imajo družine, so poročeni, manj fluktuirajo kot samski, saj 

pomeni družina večje obveznosti in odgovornosti (Guzina, 1986, po Rauch, 

2010). 

o Osebnostne karakteristike. Posamezniki z višjo stopnjo agresivnosti, 

samostojnosti, dominantnosti in samozavesti, se pogosteje odločajo za 

fluktuacijo. Kljub statistični povezanosti, je ta izredno šibka (Mobley, 1982, po 

Rauch, 2010). 

o Interesi. Velika diskrepanca med poklicnimi interesi in cilji je pogosto razlog za 

fluktuacijo zaposlenih (Jerovšek, 1982, po Rauch, 2010). 

o Delovna učinkovitost. Odnos med delovno učinkovitostjo in fluktuacijo je 

ambivalenten. Na eni strani se za fluktuacijo odločajo delavci, ki so delovno 



41 
 

zelo učinkoviti, na drugi strani pa se za odhod iz organizacije odločajo tudi 

malo učinkoviti oz. neučinkoviti delavci. Ambivalentnost potrjujejo številne 

raziskave, čeprav so nekatere med njimi potrdile, da je zveza med njima 

negativna, spet druge pa, da odnos med njima ne obstaja (Mobley, 1982, po 

Rauch, 2010). 

o Absentizem. Racuh (2010) navaja, da rezultati različnih raziskav kažejo, da 

ima absentizem isti izvor kot fluktuacija in da bi lahko rekli, da je absentizem 

predhodnik fluktuacije. 

2.4.4.2 Notranji organizacijski dejavniki 

Notranji organizacijski dejavniki se nanašajo na razmere znotraj organizacije, ki so 

pod nadzorom organizacij in jih te spreminjajo. Od njih je velikokrat odvisno, ali se 

bodo delavci pogosteje odločali za odhod iz organizacije ali ne (Rauch, 2010). Ti 

dejavniki so: 

o Plača. Ugotovitve kažejo, da zaradi nizkih plač fluktuirajo le najnižje strukture v 

hierarhiji organizacije, to so nekvalificirani in priučeni delavci, ki jim nizka plača 

ogroža obstoj (Jurman, 1981, po Rauch, 2010). Za zaposlenega je poleg 

višine finančnega nadomestila najpomembnejši občutek pravičnosti v 

primerjavi s kolegi. Dejstvo, da je enako delo različno vrednoteno, je pogosto 

dejavnik fluktuacije (Hom in Griffeth, 1995, po Rauch, 2010). Gilmer (1969, po 

Rauch, 2010) še dodaja, da plača bolj prispeva k delavčevemu nezadovoljstvu 

kot pa zadovoljstvu. 

o Možnosti za napredovanje. Možnosti za napredovanje in profesionalni kriteriji 

so zelo pomembni dejavniki zadovoljstva pri delu, identifikacije z organizacijo 

in stalnosti zaposlitve. Čim manjše so možnosti za napredovanje, tem 

pogosteje delavci razmišljajo, da bi zapustili organizacijo. Pri neupoštevanju 

profesionalnih kriterijev se mnogi strokovnjaki čutijo nekako izigrani, njihovo 

delo in delovni rezultati pa razvrednoteni. Strokovnjaki, ki fluktuirajo, dobijo 

vtis, da tej organizaciji niso več potrebni (Jerovšek, 1982, po Rauch, 2010). 

Moški temu dejavniku pripisujejo večjo pomembnost kot ženske. Pomembnost 

faktorja napredovanja s starostjo upada. Ko človek enkrat doseže svoj »nivo 
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možnosti«, mu postanejo drugi faktorji pomembnejši, na primer trajnost službe 

v stabilnem podjetju (Gilmer, 1969, po Rauch, 2010). 

o Organizacija dela in delovni pogoji. V organizaciji s slabimi pogoji dela 

(nezadostna koordinacija med oddelki in posamezniki, številni konflikti in 

napetosti, nizka motivacija ipd.) je težko delati, saj so majhne možnosti za 

izrabo znanja in razvijanje lastnih sposobnosti. Struktura organizacije je torej 

tista, ki mora narekovati način dela, da bodo kadri izkoriščeni, motivirani in ne 

bodo razmišljali o tem, kdaj in kam bi fluktuirali (Jerovešk, 1982, po Rauch, 

2010). Izkazalo se je tudi, da so delovno pogoji občutno bolj pomembni za 

ženske, kot za moške (Gilmer, 1969, po Rauch, 2010).  

o Velikost organizacije. Velike organizacije imajo večjo notranjo mobilnost, 

izgrajen sistem kadrovanja in selekcije, enako velja za sistem nagrajevanja in 

napredovanja, učinkoviteje upravljajo s človeškimi viri in imajo zaradi tega tudi 

manjšo fluktuacijo. Prav tako naj bi bila stopnja fluktuacije nižja v majhnih 

organizacijah zaradi boljše komunikacije, večje skupinske kohezivnosti, 

manjše birokracije in bolj osebnih odnosov (Mobley, 1982, po Rauch, 2010).  

o Odnosi med zaposlenimi. Slabi odnosi med delavci v neki organizaciji se 

odražajo v slabem počutju in neprijetnem vzdušju v kolektivu, slabi delovni 

klimi in morali, zaradi česar začne posameznik razmišljati o novi zaposlitvi. 

Ključnega pomena so odnosi na relaciji podrejeni – nadrejeni. Avtokratski 

odnosi neposredno nadrejenih do svojih podrejenih pogosto vodijo v konflikte 

in razmišljanja po odhodu iz organizacije. Če ima neposredno nadrejeni manj 

znanja in nižjo izobrazbo kot večina njegovih podrejenih in je to neskladje 

znanja in sposobnosti zelo očitno, nujno prihaja do konfliktov. V takšni situaciji 

naprej zapustijo organizacijo tisti, ki so sposobnejši in imajo več znanja, in tisti, 

ki imajo najbolj iskane poklice. Zato lahko domnevamo, da je največja 

fluktuacija v tistih organizacijah in oddelkih, v katerih so stalni konflikti in 

napetosti. 

2.4.5 Posledice fluktuacije 

Raziskovalci se bolj kot na posledice fluktuacije osredotočajo na vzroke. Posledice 

fluktuacije so lahko pozitivne ali negativne. Za učinkovito in kvalitetno obvladovanje 
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fluktuacije je pomembno, da se organizacija zaveda njenih posledic. Če informacije o 

vzrokih in posledicah vodstvu podjetja niso na voljo, se to lahko odraža na 

neprimeren, neučinkovit in kontradiktoren odziv s strani vodstva (Mobley, 1982, po 

Rauch, 2010).  

Sprva bomo opisali negativne posledice fluktuacije, ki vplivajo na učinkovitost 

organizacije. 

2.4.5.1 Stroški fluktuacije za organizacijo 

Organizacijska učinkovitost je visoko povezana z nizko fluktuacijo. Študije, ki 

raziskujejo vpliv fluktuacije, se intenzivno ukvarjajo z učinkovitostjo organizacije. 

Stroški se nanašajo na tri področja (Tziner idr., 1996, po Perez, 2008): 

o Stroški ob odhodu; stroški, ki nastanejo zaradi intervjuja, administrativni stroški 

in plačilo odpravnine (večji del stroškov), 

o stroški zamenjave; iskanje novega kadra (oglaševanje v medijih, najem 

kadrovske agencije itd.), vhodni intervjuji s strani nadrejenih, čas porabljen za 

odločanje s strani vodstva, 

o stroški uvajanja v organizacijo; način obnašanja in dela, uvajanje v klimo in 

kulturo organizacije, učenje specifičnih znanj, vezanih na delovno mesto. 

2.4.5.2 Motnja delovanja organizacije 

Do motenje v delovanju v organizaciji zaradi izgube delavca pride, kadar obstoja 

visoka diferenciacija med delovnimi vlogami posameznega zaposlenega. V 

omenjenih organizacijah kolegi odhajajočega zaposlenega težko hitro in učinkovito 

nadomestijo, ne da bi vsaj nekoliko zmanjšali produktivnost celotne ekipe. V določeni 

podjetjih lahko najdemo višje stopnje fluktuacije, vendar so te predvsem pri nižjih 

pozicijah, kjer jih je tudi lažje nadomestiti. Višje kot gremo po hierarhiji, težje in tudi 

dražje je nadomestiti zaposlenega. Hkrati pa obstaja v takem primeru tudi večja 

verjetnost za motnjo delovanja (Staw, 1980, po Perez, 2008). Nekatera podjetja se 

že v naprej pripravijo na ta problem tako, da imajo določene višje pozicije »rezervne« 

posameznike (t. i. nasledniki), ki jo poznajo in so jo hitro pripravljeni učinkovito in 

uspešno opravljati. 
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2.4.5.3 Demoralizacija organizacijske skupnosti 

Demoralizacija organizacijske skupnosti se nanaša na posledice fluktuacije kolegov, 

ki zapuščajo organizacijo, na druge zaposlene. Posledica tega je lahko, da to pri 

drugih vzbudi dvome v njihovo prepričanost o ostanku v organizaciji. Tako lahko 

fluktuacija (manjšega števila zaposlenih) povzroči fluktuacijo večjega števila (Staw, 

1980, po Perez, 2008). Najbolj pomembno vlogo pri fluktuaciji igra predpostavljeni 

razlog za odhod. Če je ta izven organizacijske narave, je demoralizacija 

organizacijske skupnosti manjša. Če pa se nanaša na organizacijo, kot na primer 

plača oziroma podpora, bo najverjetneje peljal k demoralizaciji (Staw, 1980, po 

Perez, 2008). 

Pozitivne posledice fluktuacije se bolj zanemarja, ker so manj očitne in še težje 

izmerljive, polega tega opazimo njihov vpliv šele po daljšem obdobju. Pozitivne 

posledice se lahko nanašajo na organizacijo (odstranitev slabih delavcev, dotok 

novega znanja, idej in inovacij, povečanje možnosti mobilnosti znotraj podjetja, 

povečanje strukturne fleksibilnosti itd.). Lahko se nanašajo tako na odhajajoče 

posameznike (povečanje zaslužka, napredovanje v karieri, boljša vključitev v 

organizacijo, večja usklajenost med sposobnostmi in pričakovanji itd.) oziroma na 

ostajajoče posameznike (večja možnost mobilnosti znotraj organizacije, novi 

sodelavci prinesejo nov veter, povečanje zadovoljstva pri delu, povečanje 

kohezivnosti, občutka pripadnosti itd.). Tudi družba ima lahko pozitivne posledice 

zaradi fluktuacije; mobilnost v nove industrije, zmanjšanje razlike pri dohodkih, 

zmanjšanje stroškov za socialne transferje brezposelnim osebam, zmanjšanje 

stroškov povezanih s stresom na delovnih mestih itd) (Mobley, 1982, po Rauch, 

2010).  

Mobley (1982, po Rauch, 2010) navaja še dodatne izgube oziroma manjše prilive, in 

sicer zaradi zmanjšanje produktivnosti dela (med iskanjem in usposabljanjem novega 

delavca), zmanjšanje zadovoljstva tistih, ki so ostali. 

2.4.5 Stanje fluktuacije v Sloveniji 

Natančnih podatkov o fluktuaciji v Sloveniji ni. Ocena je, da je povprečna stopnja 

fluktuacije v Sloveniji med 6 % in 9 % (Grahek, 2006).  
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2.5 Hipoteze 

Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti, ali obstaja povezanost med stresom 

ter izgorelostjo z absentizmom in fluktuacijo zaposlenih. Hkrati me je pa zanimalo, 

kakšna je stopnja te povezanosti.  

H1: Negativni dejavniki na delovnem mestu (stresorji) se povezujejo z izgorelostjo. 

H2: Negativni dejavniki na delovnem mestu (stresorji) se povezujejo s stopnjo 

absentizma.  

H3: Dimenzije izgorelost se povezujejo z absentizmom na delovnem mestu. 

H4: Dimenzije izgorelost se povezujejo s fluktuacijo zaposlenih. 

 

  



46 
 

3 METODA 

3.1 Udeleženci 

V diplomsko nalogo je bilo skupno zajetih 788 udeležencev. Značilnosti vzorca bom 

prestavil v dveh sklopih (demografske značilnosti udeležencev in značilnosti 

zaposlitve udeležencev). 

Demografske značilnosti udeležencev 

Od 788 udeležencev je bilo 291 (36,9 %) moških in 497 (63,1 %) žensk. Njihova 

povprečna starost je 38,7 let, povprečna starost moških je 38,3 let, medtem ko je 

povprečna starost žensk 38,9 let. V starostni skupini do 30 let je bilo 214 (29,8 %) 

udeležencev, v starostni skupin od 31 do 40 let je bilo 181 (25,2 %) udeležencev, v 

skupini od 41 do 45 let je bilo 81 (11,3 %) udeležencev, v starostni skupini nad 46 let 

pa 242 (40,8 %) udeležencev. Če pogledamo njihovo izobrazbo, jih je 357 (45,4 %) 

zaključilo srednjo šolo ali manj (5. stopnja), 186 (23,6 %) jih je zaključilo 6. stopnjo 

izobrazbe, 172 (21,8 %) jih je zaključilo 7. stopnjo izobrazbe in 44 (5,6 %) jih je 

doseglo 8. stopnjo oziroma več. Če pogledamo njihov zakonski stan, jih je 363 (45,7 

%) poročenih, 139 (17,5 %) samskih, 210 (26,4 %) jih živi v zunajzakonski skupnosti, 

80 (10,1 %) jih ima partnerje, s katerimi ne živijo skupaj in 3 (0,4 %) so ovdoveli. Če 

pogledamo po regijah bivanja, jih 47 (6,0 %) biva v pomurski, 54 (6,9 %) v podravski, 

10 (1,3 %) v koroški, 51 (6,5 %) v savinjski, 11 (1,4 %) v zasavski, 22 (2,8 %) v 

srednje-posavski, 32 (4,1 %) v spodnje-posavski, 339 (43,2 %) v osrednjeslovenski, 

106 (13,5 %) v gorenjski, 19 (2,4 %) v notranje-kraški, 50 (6,4 %) v goriški in 43 (5,5 

%) v obalno-kraški regiji. 

Značilnosti zaposlitve udeležencev 

Če po skupinah pogledamo dolžino delovnih dob udeležencev, vidimo, da ima 150 

(16,3 %) sodelujočih do 3 let delovnih izkušenj, 252 (27,4 %) udeležencev ima med 4 

in 10 leti, 88 (9,6 %) udeležencev ima med 11 in 15 leti, 169 (18,3 %) udeležencev 

ima med 16 in 25 leti ter 262 (28,4 %) udeležencev ima nad 25 leti delovnih izkušenj. 

V pomurski regiji jih je zaposlenih 48 (6,1 %), 51 (6,55 %) v podravski regiji, 5 (0,6 %) 

v koroški, 47 (6,0 %) v savinjski, 23 (3,0 %) v zasavski ter spodnje-posavski, 26 (3,3 

%) v jugovzhodni Sloveniji, 389 (49,4 %) v osrednje-slovenski, 98 (12,5 %) v 
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gorenjski, 16 (2,0 %) v notranjsko-kraški, 44 (5,6 %) v goriški in 40 (5,1 %) v obalno-

kraški. Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 390 udeležencev (49,5 %), za določen 

čas 332 (42,1 %), 48 (6,1 %) jih je delalo preko študentskega servisa, med tem ko jih 

je imelo 18 (2,3 %) drugačen način zaposlitve. Večina sodelujočih je imela 

dopoldanski delovni čas (508 oziroma 64,8 %), popoldanski delovni čas je imel 20 

udeležencev (2,6 %), medtem ko je imelo delo v izmenah 165 (21,1 %) zaposlenih. 

Svoj delovni čas si je lahko  samo določalo 74 (9,5 %) zaposlenih. Če pogledamo 

število zaposlenih v organizacijah, je 155 (18,0 %) udeležencev delalo v 

organizacijah do 10 zaposlenih, 107 (12,4 %) je svoje delo opravljalo v organizacijah 

med 11 in 25 zaposlenimi, 108 (12,5 %) je svoje delo opravljajo v organizacijah med 

26 in 50 zaposlenimi, 240 (27,9 %) je svoje delo opravljajo v organizacijah med 51 in 

250 zaposlenimi, 251 (29,2 %) pa je svoje delo opravljajo v organizacijah med 251 in 

več zaposlenimi.  

3.2 Pripomočki 

 V raziskavi sem uporabil testno baterijo, ki je zajemala naslednje vprašalnike: 

o Rizik za izgorelost – (BPI) (Potter, 2005) 

o Vprašalnik o izgorelosti - MBI (Maslach in Jackson, 1979) 

o Vprašalnik fluktuacije (Stare, 2011) 

o Vprašalnik o absentizmu (Buzeti, 2011) 

o Demografski vprašalnik (Klun, 2011)  

 

Vprašalnika fluktuacije in absentizma, kot tudi demografski vprašalnik so sestavili 

slovenski avtorji za namene projekta INODEL, Fakultete za upravo Univerze v 

Ljubljani. Ravno tako sem v namene diplomske naloge uporabil MBI in BPI, ki sta tudi 

vključena v INODEL vprašalnik, v sklopu katerega sem tudi pisal svojo diplomsko 

nalogo. 

3.2.1 Rizik za izgorelost (BPI) (Potter, 2005) 

Vprašalnik Rizik za izgorelost vsebuje opise različnih neugodnih situacij v delovnem 

okolju, ki lahko predstavljajo rizik za pojav stresa, oziroma ob določenih pogojih, 

tekom dlje časa tudi izgorelost. Te neugodne situacije so: 
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o Pomanjkanje informacij – nejasne zadolžitve, nerazumevanje vloge s strani 

sodelavcev, 

o slabo timsko delo – tekmovalnost, podcenjevanje s strani sodelavcev, 

favoriziranje določenih sodelavcev, 

o konflikti – nasprotujoče si zahteve, nestrinjanje s sodelavce, 

o preveč dela – prevelik obseg dela, pomanjkanje prostega časa, 

o dolgočasno delo, premalo dela – premalo dela, rutinska opravila, nezanimivo 

delo, 

o pomanjkanje povratnih informacij – pomanjkanje povratnih informacij s strani 

vodje, prepozno dobljene povratne informacije, 

o nemoč – občutek ujetosti, nezmožnosti reševanja problemov občutke 

nezmožnosti vpliva na odločitve, ki posameznika zadevajo, 

o sankcije – delo ni cenjeno, kritika, 

o odtujenost – občutek izolacije, občutek nepomembnosti v organizaciji, 

o nejasnost – spreminjajoča se pravila, 

o pomanjkanje stimulacije – delo ne omogoča zadovoljstva, nezadovoljstvo z 

lastnimi možnostmi napredovanja, 

o vrednosti konflikt – sprejemanje kompromisov glede vrednost, ne ujemanje z 

vizijo organizacije. 

 

V namen INODEL projekta so avtorji vprašalnik rizika prilagodili. V originalnem 

vprašalniku se na vsako izmed zgoraj navedenih situacij nanašajo 4 postavke, torej 

skupno 48. V namen INODEL projekta so avtorji vprašalnik rizikov (stresorjev) za 

izgorelost prilagodili tako, da so jih združili v skupne dimenzije. Udeleženci so morali 

vsako od teh situacij oceniti s pomočjo pet-stopenjske ocenjevalne lestvice (1 – zelo 

redko, 5 – vedno). Rezultat je seštevek vseh postavk, višji kot je, več je vzrokov 

stresa na delovnem mestu in posledično je, ob določenih pogojih čez čas, večja 

verjetnost za nastanek izgorelosti. Vprašalnik ni avtorsko zaščiten, saj ga je moč najti 

v knjigi Potterjeve (2005). Vprašalnik tudi ni standardiziran, bil pa je že preveden v 

slovenščino. 
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3.2.2 Maslachin vprašalnik o izgorelosti – Maslach Burnout Inventory (MBI) 

(Maslach in Jackson, 1979) 

 

Za ugotavljanje izgorelosti sem uporabil Vprašalnik o izgorelosti - MBI (Maslach, 

Jackson in Leiter, 1996), ki ga je za slovenske razmere priredila T. Lamovec (1994). 

Inštrument velja za vodilni merski instrument za ugotavljanje izgorelosti. V več kot 25 

letih od njegove prvotne objave so številne psihometrične študije v različnih situacijah 

potrdile obstoj njegove tridimenzionalne strukture. Te tri podlestvice merijo naslednje 

dimenzije: Čustveno izčrpanost (meri občutke čustvene preobremenjenosti in 

izčrpanosti zaradi dela), Depersonalizacijo (ugotavlja brezobzirno in neosebno 

odzivanja na prejemnike storitev, nege, zdravljenja ali poučevanja) in Osebno 

učinkovitost (meri občutke kompetentnosti in dosežkov na področju dela z ljudmi).  

Trenutno so v uporabi tri oblike vprašalnika MBI. Kot že omenjeno v uvodu, je bil 

prvotni vprašalnik namenjen predvsem zaposlenimi v zdravstvu, socialnim delavcem 

itd. Nato so vprašalnik prilagodili učiteljem, sedaj je pa na voljo splošna oblika 

vprašalnika, ki je namenjena širšemu krogu zaposlenih in ni vezana na poklice, kjer 

je veliko dela z ljudmi. V slovenščino je prevedena prvotna oblika vprašalnika, ki smo 

jo uporabili tudi v naši raziskavi. Ta oblika vsebuje 22 postavk, na katere ocenjevalec 

odgovori s pomočjo 7-stopenjske lestvice (0- nikoli, 1 – nekajkrat na leto, 6 – vsak 

dan). Na dimenzijo Čustvene izčrpanosti se nanaša 9 postavk, na Depersonalizacijo 

5 postavk in na Osebno učinkovitost 8 postavk. Izpolnjevanje vprašalnika traja 

približno 10 do 15 minut.  

 

3.2.3 Vprašalnik o absentizmu (Buzeti, 2011)  

Vprašalnik vsebuje 6 postavk, in sicer testirance sprašuje po trajanju odsotnosti z 

delovnega mesta, pogostosti absentizma, o prezentizmu, izgubi bonitet zaradi 

odsotnosti z delovnega mesta in o morebitnih denarnih spodbudah za daljše obdobje 

brez bolniške odsotnosti. Vsa vprašanja so izbirnega tipa, pri morebitnih izgubi 

bonitet, so lahko udeleženci izbrali več odgovorov.  
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3.2.4 Vprašalnik fluktuacije (Stare, 2011)  

Vprašalnik vsebuje 73 postavk, ki so jih udeleženci ocenjevali na 5-stopenjski 

ocenjevalni lestvici (1 – sploh ni vplivalo, do 5 – velik pomen pri odločitvi za menjavo 

delovnega mesta).  

 

Glavnino informacij o demografskih podatkih sem pridobil s pomočjo Demografskega 

vprašalnika (Klun, 2011), s katerim sem dobil podatke o demografskih značilnostih in 

značilnostih zaposlitev udeležencev. 

3.3 Postopek 

Izbrano testno baterijo so zunanji svetovalci pri projektu INODEL preko sindikatov in 

po elektronski pošti posredovali 18.052 podjetjem vseh gospodarskih panog iz 

celotne Slovenije. Podjetja so bila v vzorec izbrana naključno in na podlagi kriterija 

javne objave elektronske strani z objavljenim naslovom elektronskega poštnega 

predala (e-mail) ali javne objave elektronskega naslova v različnih poslovnih imenikih 

(PIRS, TIS …). Prav tako so bili podatki zbrani tudi elektronsko, in sicer s pomočjo 

metode CAWI (ang. computer assisted web interview) ter vprašalnika, ki so ga lahko 

izpolnjevali vsi v raziskavo povabljeni subjekti na podlagi prejetega elektronskega 

povabila. Udeleženci torej niso prišli v stik s testatorji, temveč so v raziskavi 

sodelovali zgolj preko elektronskih medijev.  

K raziskavi sem bil povabljen v drugem delu projekta, ki je bil vezan na obdelavo in 

interpretacijo zbranih rezultatov. Izmed številnih pridobljenih rezultatov sem v svojo 

diplomsko nalogo vključil zgolj najpomembnejše podatke za posredovanje povratne 

informacije delovnim organizacijam, ki so sodelovale v projektu INODEL. 
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4 REZULTATI  

Najprej bom navedel rezultate za vsak vprašalnik posebej, nato pa bo sledilo iskanje 

odgovorov na zastavljen cilj diplomske naloge. 

4.1 Rezultati vprašalnika Rizik za izgorelost 

Tabela 1 

Deskriptivne statistike kategorij negativnih situacij in skupni seštevek rizika za 

izgorelost  

 N Min Max M SD As Spl Z p 

Pomanjkanje 
informacij 

829 1,00 5,00 3,12 1,04 -,32 -,431 5,80 ,00 

Konflikti 830 1,00 5,00 2,64 1,06 ,21 -,60 5,51 ,00 

Slabo timsko 
delo 

826 1,00 5,00 2,71 1,12 ,18 -,74 5,20 ,00 

Preveč dela 831 1,00 5,00 3,50 1,07 -,43 1,50 5,96 ,00 

Monotono delo 
ali premalo dela 

829 1,00 5,00 2,26 1,14 ,64 -,42 6,18 ,00 

Pomanjkanje 
povratnih 
informacij 

831 1,00 5,00 2,97 1,10 -,06 -,62 5,43 ,00 

Nemoč 830 1,00 5,00 2,65 1,21 ,02 -,912 4,98 ,00 

Sankcije 831 1,00 5,00 2,05 1,09 ,91 ,15 6,41 ,00 

Nejasnost 829 1,00 5,00 2,68 1,01 ,14 -,66 5,11 ,00 

Pomanjkanje 
stimulacije 

829 1,00 5,00 3,33 1,25 -,35 -,58 5,62 ,00 

Konflikt vrednot 829 1,00 5,00 2,72 1,18 ,19 -,78 4,68 ,00 

Pasivnost vodje 832 1,00 5,00 2,65 1,22 ,16 -,96 4,61 ,00 

Stresorji 
(skupno) 

813 12,00 60,00 33,26 9,05 ,025 -,16 1,14 ,15 

Opomba: Z – Kolmogorov-Smirnov test za ocenjevanje distribucije. 
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Iz tabele 1 je razvidno, da sta najpogostejši stresor preveč dela in pomanjkanje 

stimulacije. Najmanj pogosto se kot rizik za izgorelost pojavljata sankcije ter 

monotono delo oziroma premalo dela. Iz tabele 1 je razvidno, da se vse distribucije 

pri kriteriju p < ,05 razen seštevka (stresorji) ne porazdeljujejo normalno.  

S pomočjo analize glavnih komponent s pravokotno (varimaks) rotacijo faktorskih osi 

sem preveril latentno strukturo vprašalnika. Glede na statistične pokazatelje faktorske 

strukture (glej prilogo 8.1) se je kot najboljša pokazala rešitev z dvema faktorjema, ki 

skupaj pojasnjujeta 54,3 % celotne variance. Prvi faktor, ki sem ga poimenoval 

Pomanjkanje navodil in smernic pojasnjuje 45,6 % variance, drugi faktor, ki sem ga 

poimenoval Monotonost dela pa pojasnjuje 8,7 % variance.  

Tabela 2 

Deskriptivne statistike dimenzij rizika za izgorelost 

Dimenzije N Min Max M SD As Spl Z p 

Pomanjkanje 
navodil 

815 1,00 5,00 2,75 ,81 ,06 -,29 ,94 ,34 

Monotonost dela 691 1,00 4,00 2,20 ,68 -,58 -,75 4,05 ,00 

Opomba: Z – Kolmogorov-Smirnov test za ocenjevanje  distribucije. 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je na podlagi KS testa normalnosti distribucije, distribucija 

prvega faktorja – pomanjkanje navodil normalna, medtem ko se distribucija drugega 

faktorja ne porazdeljuje normalno. 

 

4.2 Rezultati Maslachinovega vprašalnika izgorelosti 

Sprva sem preveril, ali se je tudi na našem vzorcu pokazala trifaktorska latentna 

struktura, ki jo predlaga avtorica. Analizo glavnih komponent s pravokotno (varimaks) 

rotacijo sem izvedel na odgovorih udeležencev. Glede na vsebinsko klasifikacijo in 

statistične pokazatelje faktorske strukture (glej tabela 30 in sliko 2 v prilogi) se je kot 

najboljša pokazala rešitev z štirimi faktorji, ki skupaj pojasnjujejo 58,1 % variance. 

Prvi faktor (9 postavk), ki smo ga poimenoval enako kot v originalni faktorski strukturi 

– Čustvena izčrpanosti, se vsebinsko pokriva z originalnim z izjemo 16. postavke. 

Prvi faktor pojasnjuje 24,0 % variance. Drugi faktor (6 postavk), ki pojasnjuje 15,7 % 
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variance je faktor, ki je vsebinsko podoben faktorju Osebne učinkovitost, zaradi česar 

smo ga tudi mi poimenoval faktor Osebna učinkovitost. Naslednji, tretji faktor (5 

postavk), ki pojasnjuje 12,0 % variance, se vsebinsko ujema s drugim faktorjem 

prvotnega Maslachinevega vprašalnika. Izkazalo se je, da so v njem vključene vse 

postavke, kot v originalnem vprašalniku, poleg njih pa še dodatna 16. postavka, ki se 

vsebinsko pokriva z ostalimi. Ta faktor smo poimenovali – Depersonalizacija. Zadnji 

četrti faktor (2 postavki), ki pojasnjuje 6,3 % celotne variance, se obe nanašata na 

razumevanje strank in delo z njimi, zaradi česar smo ga poimenovali Razumevanje 

strank. 

Tabela 3 

Faktorska struktura vprašalnika MBI 

Postavka  Faktor 
F1 F2 F3 F4

1. Počutim se čustveno izčrpan(a) zaradi 
svojega dela. 

,830  

2. Počutim se izrabljen(a) ob koncu 
delovnega dneva. 

,827  

8. Počutim se izgorel(a) zaradi svojega 
dela. 

,818  

3. Počutim se utrujen(a), ko zjutraj 
vstanem in se moram soočiti z novim 
delovnim dnevom. 

,789  

13. Moja služba me spravlja v duševno 
stisko. 

,762  

20. Počutim se, kot da sem na koncu 
svojih moči. 

,759  

14. Imam občutek, da v službi pretrdo 
delam. 

,684  

11. Skrbi me, da zaradi svoje službe 
čustveno otrdevam. 

,568  

6. Delo z ljudmi vsak dan je zame 
resnično naporno. 

,405  

18. Delo s strankami me poživlja. ,781  
17. S svojimi strankami z lahkoto 
vzpostavim sproščeno vzdušje. 

,729  

19. Pri svojem delu sem naredil(a) že 
mnogo koristnega. 

,730  

9. Čutim, da s svojim delom pozitivno 
vplivam na življenje drugih ljudi. 

,694  
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21. Pri svojem delu zelo umirjeno 
rešujem čustvene probleme. 

,558  

12. Počutim se poln(a) energije. ,475  
  
15. Ni mi dosti mar, kaj se dogaja 
nekaterim strankam. 

,721 

  
5. Čutim, da ravnam z nekaterimi 
strankami neosebno, kot z objekti. 

,718 

10. Postala(a) sem bolj neobčutljiv(a) do 
ljudi, odkar sem sprejel(a) to delo. 

,717 

22. Čutim, da me stranke krivijo za 
nekatere od svojih problemov. 

,520 

16. Neposredno delo z ljudmi je zame 
preveč obremenjujoče. 

,482 

4. Brez težav lahko razumem občutja 
svojih strank. 

 ,650

7. Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi 
svojih strank. 

 ,604

 

Tabela 4 

Deskriptivne statistike dimenzij vprašalnika izgorelosti 

Faktor N Min Max M SD As Spl Z p 

Čustvena 
izčrpanost 

775 ,00 5,89 2,1914 1,28 ,471 1,28 1,53 ,18 

Osebna 
učinkovitost 

762 ,50 6,00 3,9490 1,06 -,168 1,06 1,32 ,60 

Depersonalizacija 767 ,00 5,40 1,6177 1,09 ,543 1,09 2,29 ,00 

Razumevanje 
strank 

785 ,00 6,00 3,8618 1,50 -,560 1,50 3,196 ,00 

Opomba: Z – Kolmogorov-Smirnov test za ocenjevanje distribucije. 

 
Iz tabele 4 je razvidno, da je najvišja povprečna ocena pri lestvici Osebna izpolnitev, 

najnižja pri lestvici Depersonalizacije. Vidimo lahko tudi, da se rezultati prvega ter 

drugega  faktorja, Čustvene izčrpanosti ter Osebne učinkovitosti, porazdeljujejo 

normalno, medtem ko distribucije ostalih faktorjev odstopajo od normalne.  

  



55 
 

4.3 Rezultati vprašalnika absentizma 

Tabela 5 

Pogostost izostajanja udeležencev na delovnem mestu v zadnjih 12 mesecih  

N Delež (v %) 

Nisem bil odsoten 404 47,3 

Enkrat 210 24,6 

Dvakrat 126 14,7 

Trikrat 54 6,3 

Štirikrat 20 2,3 

Petkrat 11 1,3 

Šestkrat 7 ,8 

Sedemkrat 6 7 

Osemkrat 1 ,1 

Več kot osemkrat 16 1,9 

Skupno 855 855 
 

Iz tabele 5 lahko vidimo, da skoraj polovica (47,3 %) oziroma 404 udeležencev v 

zadnjem letu na delovnem mestu ni manjkala. Odstotek se nato glede na povečanje 

frekvence odsotnost zmanjšuje. Zaradi izrazito desno asimetrične distribucije 

podatkov sem umetno dihotomiziral pogostost odsotnosti; na tiste, ki so manjkali in 

na tiste, ki niso. 

Tabela 6 

Statistike ne-manjkajočih /manjkajočih 

 N Delež (v %) 

Ni bil odsoten 404 47,3 
Bil odsoten 451 52,7 
Skupno 855 100,0 

 
Iz tabele 6 lahko vidimo, da več kot polovica (47,3 %) oziroma 404 udeležencev v 

preteklem letu ni manjkala na delovnem mestu, odsotnih je pa bilo 541 udeležencev 

oziroma 52,7 %. 
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4.4 Rezultati vprašalnika fluktuacije 

Sprva sem preveril, koliko udeležencev je v svoji delovni karieri po lastni volji 

zamenjalo zaposlitev. 

Tabela 7 

Število tistih, ki so v preteklosti že menjali zaposlitev 

 N Delež (v %) 

Že menjal 415 49,2 
Ni menjal 425 50,8 
Skupno 840 100,0 

 

Iz tabele 7 vidimo, da je približno polovica udeležencev v preteklosti že menjala 

zaposlitev. 

V nadaljevanju me je zanimalo tudi, po koliko mesecih so udeleženci menjali svojo 

službo.   

Tabela 8 

Deskriptivne statistike dobe (v mesecih)  prostovoljne menjave zaposlitve 

 N Min Max M SD As Spl 

Udeleženci 415 ,00 480 48,78 60,215 2,64 9,5 

Iz tabele 8 je razvidno, da je povprečen čas, ko so udeleženci menjali zaposlitev, 

48,78 meseca.  
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4.5 Korelacijske povezave vprašalnikov 

V spodnjih tabelah prikazujem statistične obdelave podatkov o povezanosti med 

vprašalnikom rizika za izgorelost, vprašalnikom o izgorelosti ter vprašalnikov o 

absentizmu in fluktuaciji.  

4.5.1 Vprašalnik rizika za izgorelost (negativni dejavniki dela – stresorji) 

Tabela 9 

Korelacije med dvanajstimi dimenzijami rizika za izgorelost, skupno izpostavljenostjo 

stresorjem ter dimenzijami izgorelosti 

Postavka Dimenzije izgorelosti 

 Čustvena 
izčrpanost 

Osebna 
učinkovitost Depersonalizacija 

Razumevanje 
strank 

Pomanjkanje 
informacij 

,32** -,15** ,19** ,08* 

Konflikti  ,43** -,13** ,23** ,02 

Slabo timsko delo ,33** -,16** ,22** -,06 

Preveč dela ,42** ,04  ,15** ,11** 

Monotono delo ali 
premalo dela 

,14** -,21** ,25** -,20** 

Pomanjkanje pov. 
infor. 

,34** -,13** ,22** -,17 

Nemoč ,47** ,13** ,28** ,18 

Sankcije ,38** -,14** ,30** -,09* 

Nejasnost ,44** -,16** ,28** -,03 

Pomanjkanje 
stimulacije 

,37** -,10** ,21** ,07 

Konflikt vrednot ,43** -,12** ,29** ,02 

Pasivnost vodje ,35** -,16** ,24** -,03 

Skupni rizik 
(stresorji) 

,58** -,19** ,36** -,04 

Opomba: * - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < ,05; ** - korelacije so 
statistično pomembne na nivoju p < ,01. 

Iz tabele 9 lahko vidimo, da se skupne dimenzije (stresorji na delovnem mestu) 

vprašalnika rizik za izgorelost pomembno povezujejo z dimenzijami izgorelosti. 

Najvišja povezanost je med skupno vrednostjo rizika za izgorelost in dimenzijo 

izgorelosti - Čustveno izčrpanostjo. Ta povezanost je visoka in pozitivna. Ravno tako 

pozitivna, a srednje visoka je povezanost med stresorji in Depersonalizacijo. 
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Najmanjša statistično pomembna in hkrati negativna povezanost je med stresorji in 

Osebno učinkovitostjo. Četrta dimenzija izgorelosti se pomembno povezuje s tremi 

postavkami (pomanjkanje informacij, preveč dela in monotono delo ali premalo dela), 

vendar kot se dimenzija izgorelosti – Razumevanje strank statistično ne povezuje 

pomembno s skupnim rizikom (stresorji). Mojo prvo hipotezo, pri kateri sem 

predpostavljal, da se negativni dejavniki na delovnem mestu (stresorji) povezujejo z 

izgorelostjo, lahko torej le deloma potrdim.  

Tabela 10 

Povezanost med dvanajstimi skupnimi dimenzijami rizika za izgorelost, skupnim 

rizikom in odsotnostjo na delovnem mestu 

Opomba: * - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < ,05; ** - korelacije 
 so statistično pomembne na nivoju p < ,01. 

Iz tabele 10 lahko vidimo, da se negativni dejavniki dela (stresorji) v devetih od 

dvanajstih skupnih dimenzijah rizika za izgorelost statistično pomembno pozitivno 

povezujejo z odsotnostjo z dela. Ravno tako se statistično pomembno pozitivno 

povezuje skupni seštevek stresorjev na delovnem mestu z absentizmom. Moja druga 

hipoteza je predpostavljala, da se negativni dejavniki na delovnem mestu (stresorji) 

povezujejo z absentizmom na delovnem mestu. Na podlagi tabele 10 lahko to 

hipotezo potrdim. 

 

Postavka Odsotnost na delovnem mestu 
Pomanjkanje informacij ,66 
Konflikti  ,11** 
Slabo timsko delo ,04 
Preveč dela ,06 
Monotono delo ali premalo dela ,09** 
Pomanjkanje povratnih informacij ,11** 
Nemoč ,08* 
Sankcije ,07* 
Nejasnost ,08* 
Pomanjkanje stimulacije ,10** 
Konflikt vrednot ,10** 
Pasivnost vodje ,11** 

Stresorji ,13** 
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4.5.2 Maslachin vprašalnik izgorelosti 

Tabela 11 

Povezanost med dimenzijami izgorelosti in odsotnosti na delovnem mestu 

Opomba: ** - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < ,01. 

Iz tabele 11 lahko vidimo, da se odsotnost na delovnem mestu statistično pomembno 

pozitivno ter nizko povezuje z dvema dimenzijama izgorelosti in sicer s Čustveno 

izčrpanostjo ter Osebno učinkovitostjo. Povezanost s preostalima dvema 

dimenzijama izgorelosti Maslachinovega vprašalnika izgorelosti ni statistično 

pomembna. Svojo tretjo hipotezo , da se izgorelost povezuje z odsotnostjo 

zaposlenih na delovnem mestu, lahko torej le delno potrdim.  

Tabela 12 

Povezanost med dimenzijami izgorelosti ter fluktuacijo zaposlenih 

Opomba: * - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < ,05. 

Iz tabele 12 lahko vidimo, da se fluktuacija statistično pomembno povezuje le z eno 

dimenzijo izgorelosti, in sicer Depersonalizacijo, med tem ko se z ostalimi tremi ne 

povezuje statistično pomembno. Svojo četrto hipotezo, da se izgorelost povezuje s 

fluktuacijo zaposlenih, lahko torej zavrnem.  

  

Dimenzije izgorelosti Odsotnost na delovnem mestu 
Čustvena izčrpanost ,13** 
Osebna učinkovitost -,11** 
Depersonalizacija ,06** 
Razumevanje strank ,06** 

Dimenzije izgorelosti Fluktuacija 
Čustvena izčrpanost ,01 
Osebna učinkovitost -,06 
Depersonalizacija ,09* 
Razumevanje strank ,01 
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4.6 Multipla regresija  

Tekom raziskave se je pojavilo še zanimivo vprašanje, koliko odstotkov variance 

posameznih dimenzij izgorelosti lahko pojasnimo na podlagi negativnih dejavnikov 

dela (stresorjev) in hkrati koliko odstotkov variance absentizma in fluktuacije lahko 

pojasnimo z negativnimi dejavniki dela ter izgorelostjo.  

4.6.1 Napovedovanje dimenzij izgorelosti na podlagi negativnih dejavnikov dela 

(stresorjev) 

Čustvena izčrpanost 

Tabela 13 

Multipla korelacija – Čustvena izčrpanost 

Napovednik R popr. R 2 F p 

Model 1 ,635 ,394 42,133 ,000 

Model 2 ,636 ,392 99,011 ,000 

Opomba: Model 1 – Preditkorji: vseh 11 dimenzij negativnih dejavnikov dela Vprašalnika rizik 

za izgorelost (BPI);  Model 2 – Prediktor Nemoč (7. postavka), Preveč dela (4. postavka), 

Konflikti (2. postavka), Sankcije (8. postavka) ter Nejasnost (9. postavka) (BPI).  
 

Tabela 14 

Standardizirane beta vrednosti postavk Modela 2 – Čustvena izčrpanost 

Postavka Standardizirani koeficient Beta 

Nemoč ,232 

Preveč dela ,250 

Konflikti ,178 

Sankcije ,115 

Nejasnost ,117 

 

Iz tabele 13 lahko vidimo, da s pomočjo linearne regresije v statističnem programu za 

obdelavo podatkov (metoda Enter) lahko na podlagi 11 dimenzij negativnih 

dejavnikov dela  pojasnimo 39,4 % variance Čustvene izčrpanosti (dimenzija MBI) (F 

= 42,133; df = 12, 748; p = ,000). Nato sem v programu za statistično obdelavo 
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podatkov izbral metodo Stepwise, saj sem želel ugotoviti, kateri dejavniki dela 

pomembno pojasnjujejo Čustveno izčrpanost (dimenzija MBI). Analiza je pokazala, 

da Nemoč (7. postavka), Preveč dela (4. postavka), Konflikti (2. postavka), Sankcije 

(8. postavka) ter Nejasnost (9. postavka) skupaj pojasnijo 36,6 % skupne variance 

Čustvene izčrpanosti. Njihove standardizirane beta vrednosti so prikazane v tabeli 

14. 

Osebna učinkovitost 

Tabela 15 

Multipla regresija – Osebna učinkovitost 

Napovednik R popr. R 2 F p 

Model 1 ,283 ,065 5,341 ,000 

Model 2 ,267 ,066 14,227 ,000 

Opomba: Model 1 – Preditkorji: vseh 11 dimenzij negativnih dejavnikov dela Vprašalnika rizik 

za izgorelost (BPI);  Model 2 – Prediktor Monotono delo ali premalo delo (5. postavka), 

Pomanjkanje informacij (1. postavka), Slabo timsko delo (3. postavka) ter Preveč dela (4. 

postavka)  (BPI).  

 
Tabela 16 

Standardizirane beta vrednosti postavk Modela 2 – Osebna učinkovitost 

Postavka Standardizirani koeficienta 

Beta 

Sankcije -,173 

Pomanjkanje informacij -,100 

Slabo timsko delo -,096 

Preveč dela ,083 

Iz tabele 15 lahko vidimo, da s pomočjo linearne regresije v statističnem programu za 

obdelavo podatkov (metoda Enter) lahko na podlagi 11 dimenzij negativnih 

dejavnikov dela pojasnimo 6,5 % variance Osebne učinkovitost (dimenzija MBI) (F = 

5,341; df = 12, 736; p = ,000). Nato sem ponovno izbral metodo Stepwise, saj sem 

želel ugotoviti, kateri so pomembni prediktorji, ki pojasnjujejo Osebno učinkovitost 

MBI. Analiza je pokazala, da Monotono delo ali premalo delo (5. postavka), 

Pomanjkanje informacij (1. postavka), Slabo timsko delo (3. postavka) ter Preveč 
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dela (4. postavka) skupaj pojasnijo 6,6 % skupne variance Osebne učinkovitosti. 

Njihove standardizirane beta vrednosti so prikazane v tabeli 16. 

Depersonalizacija 

Tabela 17 

Multipla regresija - Depersonalizacija 

Napovednik R popr. R 2 F p 

Model 1 ,392 ,140 11,180 ,000 

Model 2 ,381 ,140 31,728 ,000 
Opomba: Model 1 – Preditkorji: vseh 11 dimenzij negativnih dejavnikov dela Vprašalnika rizik 

za izgorelost (BPI); Model 2 – Prediktor Sankcije (8. postavka), Monotono delo ali premalo 

dela (5. postavka), Konflikt vrednot (11. postavka) ter Nemoč (7. nemoč) (BPI). 

Tabela 18 

Standardizirane beta vrednosti postavk – Depersonalizacija 

Postavka Standardizirani koeficienta 

Beta 

Sankcije ,142 

Monotono delo ali premalo dela ,151 

Konflikt vrednot ,119 

Nemoč ,112 

Iz tabele 17 lahko vidimo, da 11 dimenzij negativnih dejavnikov dela pojasni 14 % 

variance tretje dimenzije MBI – Depersonalizacije (F = 11,180; df = 12, 740; p = ,000) 

(metoda Enter). S pomočjo metode Stepwise sem ugotovil, da prediktorji Sankcije (8. 

postavka), Monotono delo ali premalo dela (5. postavka), Konflikt vrednot (11. 

postavka) ter Nemoč (7. nemoč) skupaj ravno tako pojasnijo 14 % variance 

Depersonalizacije (F = 31,728; df = 12, 748; p = ,000). Standardizirane vrednosti 

beta koeficientov postavk so prikazane v tabeli 18.  
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Razumevanje strank 

Tabela 19 

Multipla regresija Razumevanja strank 

Napovednik R popr. R 2 F p 

Model 1 ,267 ,057 4,844 ,000 

Model 2 ,238 ,052 11,472 ,000 
Opomba: Model 1 – Preditkorji: vseh 11 dimenzij negativnih dejavnikov dela Vprašalnika rizik 

za izgorelost (BPI); Model 2 – Prediktor Monotono delo ali premalo dela (5. postavka), 

Preveč dela (4. postavka), Pomanjkanje informacij (1. postavka) ter Pomanjkanje stimulacije 

(10. postavka) (BPI). 

Tabela 20 

Standardizirane beta vrednosti postavk – Razumevanje strank 

Postavka Standardizirani koeficienta 

Beta 

Monotono delo ali premalo dela -,167 

Preveč dela ,101 

Pomanjkanje informacij -,121 

Pomanjkanje stimulacije ,112 

Iz tabele 19 lahko vidimo, da 11 dimenzij negativnih dejavnikov dela pojasni 5,7 % 

variance četrte dimenzije MBI – Razumevanja strank (F = 4,844; df = 12, 755; p = 

,000) (metoda Enter). Nato sem s pomočjo metode Stepwise ugotovil, da prediktorji 

Monotono delo ali premalo dela (5. postavka), Preveč dela (4. postavka), 

Pomanjkanje informacij (1. postavka) ter Pomanjkanje stimulacije (10. nemoč) skupaj 

pojasnijo 5,2 % variance Razumevanja strank (F = 11,472; df = 12, 763; p = ,000). 

Standardizirane vrednosti beta koeficientov postavk so prikazane v tabeli 20. 
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4.6.2 Napovedovanje absentizma na podlagi negativnih dejavnikov dela 

(stresorjev) in izgorelosti 

Tabela 21 

Multipla korelacija – absentizem 

Napovednik R popr. R 2 F p 

Model 1 ,123 ,011 12,390 ,000 

Model 2 ,160 ,010 8,929 ,003 

Model 3 ,148 ,016 3,994 ,003 

Model 4 ,147 ,019 7,031 ,008 

Opomba: Model 1 – Preditkorji: vseh 11 dimenzij negativnih dejavnikov dela Vprašalnika rizik 

za izgorelost (BPI); Model 2 –Prediktor: Konflikti (2. postavka BPI) ; Model 3 –Prediktor: Štiri 

dimenzije Vprašalnika izgorelosti (MBI); Model 4 – Prediktor: Dimenziji  MBI Osebna 

učinkovitost in Čustvena izčrpanost. 

 
S pomočjo linearne regresije sem ugotovil, da negativni dejavniki na delovnem mestu 

(prediktor) pojasnjujejo 1,4 % variance absentizma (kriterija), dobljen rezultat pa je 

statistično pomemben (F = 12,390; df = 1, 806; p = ,000) (metoda Enter). Nato sem z 

metodo Stepwise izračunal, da druga postavka v Konflikti pojasni 1 % variance in je 

tako pomemben napovedni dejavnik absentizma (F = 8,929; df = 1, 806; p = 0,003). 

Njen standardizirani beta koeficient je znašal ,105. 

Na drugi strani dimenzije izgorelosti (prediktorji) na delovnem mestu pojasnjuje 1,6 % 

variance absentizma (kriterij), dobljen rezultat pa je statistično pomemben (F = 3,994; 

df = 4;718; p = ,003). Ponovno sem želel preveriti z metodo Stepwise v SPSS, ali se 

morda zaradi korelacij med prediktorji niža stopnja pojasnjene variance. Izkazalo se 

je, da sta po tej metodi statistično pomembna prediktorja dimenziji izgorelosti MBI 

Osebna učinkovitost in Čustvena izčrpanost, ki skupaj statistično pomembno 

pojasnita 1,9 % variance, kar je več, kot jo pojasnijo vse dimenzije skupaj (F = 7,966; 

df = 2, 720; p = ,000). Standardizirani vrednosti njunih beta koeficientov sta bili -,106 

ter 0,083.  
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4.6.3 Napovedovanje fluktuacije na podlagi negativnih dejavnikov dela 

(stresorjev) in izgorelosti 

Tabela 22 

Multipla korelacija – fluktuacija 

Napovednik R popr. R 2 F p 

Model 1 ,123 ,011 1,520 ,111 

Model 2 ,112 ,013 5,150 ,006 

Model 3 ,130 ,011 3,087 ,016 

Model 4 ,098 ,008 7,031 ,008 

Opomba: Model 1 – Preditkorji: vseh 11 dimenzij negativnih dejavnikov dela Vprašalnika rizik 

za izgorelost (BPI);  Model 2 – Prediktor: Konflikti vrednot in Preveč dela (11. In 4. postavka 

BPI) ; Model 3 – Prediktor: Štiri dimenzije Vprašalnika izgorelosti (MBI); Model  4 – Prediktor: 

Dimenzija MBI Razumevanje strank. 
 

Iz tabele 22 lahko vidimo, da regresija na podlagi Model 1 (11 dimenzij negativnih 

dejavnikov dela) statistično pomembno na ravni p < ,05 ne razlaga fluktuacije (SPSS- 

metoda Enter). Nato sem poskusil z metodo Stepwise in Forward. Obe sta dali enake 

rezultate. Na podlagi kriterija p < 0,05, sem tako ugotovil, da 11. In 4. postavka 

(Konflikt vrednot in Preveč dela) skupaj statistično pomembno pojasnjujeta 1,3 % 

variance fluktuacije (F = 5,160; df = 2, 808; p = ,006). Njuni standardizirani vrednosti 

beta sta bili po vrsti -,105 ter ,091. 

Na drugi strani dimenzije izgorelosti (prediktorji) na delovnem mestu pojasnjuje 1,7 % 

variance fluktuacije (kriterij), dobljen rezultat pa je statistično pomemben (F = 3,087; 

df = 4;720; p = ,016). Ponovno sem želel preveriti z metodo stepwise v SPSS, ali se 

morda zaradi korelacij med prediktorji niža stopnja pojasnjene variance. Izkazalo se 

je, da je po tej metodi statistično pomemben prediktor zgolj dimenzija Razumevanja 

strank (MBI), ki sicer statistično pomembno pojasnjuje zgolj 0,8 % skupne variance 

fluktuacije (F = 7, 031; df = 1, 720; p = ,008). Standardizirana vrednost beta 

koeficienta je bila -,098, . 
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5 RAZPRAVA 

Raziskovalni problem te diplomske naloge se nanaša na ugotovitve povezav med 

stresom in izgorelostjo ter odsotnostjo na delovnem mestu in fluktuacijo zaposlenih. 

Na podlagi prehodnih raziskav in literature sem postavili več hipotez o stresu, ki je 

tesno povezan z nastankom izgorelosti in njenimi posledicami, ki se lahko kažejo v 

obliki odsotnosti na delovnem mestu oziroma menjavi službe. Na tem mestu lahko 

opozorim, da gre v diplomski nalogi zgolj za korelacijske povezave in ne moremo 

sklepati o konkretnih vzorčno-posledičnih odnosih. Rezultate bom interpretiral znotraj 

posameznih sklopov.  

5.1 Povezanost negativnih dejavnikov delovnega okolja (stresorjev) in 

izgorelosti 

Stresorji na delovnem mestu, kot so pomanjkanje informacij, konflikti, časovni pritiski, 

so visoko povezani z izgorelostjo. Ravno tako se z izgorelostjo povezujejo druge 

karakteristike delovnega okolja, kot so konflikt vrednot in vlog itd. (Maslach idr., 2001; 

Burisch, 2006, po Korunka, Tement, Zdrehus in Borza, 2010). Za posameznikovo 

splošno dobro počutje in blagostanje je pomembno, da je delovno okolje prilagojeno 

človeku in njegovim potrebam. V kolikor to ni, lahko neusklajenost med naravo dela 

in naravo človeka vodi v doživljanje dolgotrajnega stresa na delovnem mestu, kar pa 

predstavlja tveganje za pojav izgorelosti.  

Moja izhodiščna hipoteza se nanaša na povezanost negativnih dejavnikov na 

delovnem mestu – stresorjev z izgorelostjo in njenimi podlestvicami. To hipotezo 

lahko v večji meri potrdim, saj se je skupni rizik statistično pomembno povezoval s 

tremi od štirih faktorjev lestvice. Tu lahko še dodatno omenim, da imam zaradi 

drugačne faktorska strukture nekaj omejitev pri razpravi. Previdni moram namreč biti 

pri primerjavami s prejšnjimi ugotovitvami, saj se dobljeni faktorji v tej diplomski 

nalogi nekoliko razlikujejo od pogoste strukture vprašalnika MBI. Kljub vsemu je 

podobnost pri prvih treh faktorjih dovolj zadovoljiva, da si bomo dovolili okvirne 

primerjave. Povezanosti bomo tako pogledali med različnimi faktorji in stresorji 

znotraj širšega pogleda na izgorelost. 

Ugotovil sem, da ljudje, ki so pogosteje izpostavljeni pomanjkanju povratnih 

informacij, poročajo o konfliktnem delovnem okolju, nemoči na delovnem mestu, 
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konfliktu vrednost, poročajo o višjih stopnjah čustveni izčrpanosti in se pogosteje 

počutijo čustveno preobremenjene ter izčrpane zaradi dela. Ugotovil sem tudi, da se 

ljudje, ki so v manjši meri izpostavljenimi negativnimi dejavnikom na delovnem 

mestu, počutijo bolj kompetentne za opravljanje dela (Osebna učinkovitost), samo 

učinkovite ter sposobne dosegati dosežke na področju dela z ljudmi. Tisti 

posamezniki, ki so poročali, da so s svojimi strankami ter sodelavci pogosteje ravnali 

brezobzirno in neosebno (Depersonalizacija), so ravno tako poročali o višjih stopnjah 

negativnih dejavnikov na delovnem mestu. Zadnja dimenzija Razumevanja strank se 

ni statistično pomembno povezovala z negativnimi dejavniki. 

Če pogledamo posamezne stresorje, se je Čustvena izčrpanost najvišje povezovala z 

občutki nemoči, nejasnosti delovnih nalog in vloge, konflikti (vrednot), preveč dela. S 

pomočjo linearne regresije sem ugotovil, da so najpomembnejši prediktorji Čustvene 

izčrpanosti ravno občutja nemoči, konflikti na delovnem mestu, preobremenjenost s 

količino dela ter nejasnosti delovnih nalog in zadolžitev. 

Depersonalizacija se je najvišje povezovala s konfliktom vrednot, občutji nemoči in 

nejasnostjo ter sankcijami. Izkazalo se je, da so najpomembnejši prediktorji 

Depersonalizacije monotonost dela oziroma premalo ali preveč dela, pomanjkanje 

informacij ter odsotnost kvalitetnega timskega dela. 

Dimenzija Osebne učinkovitosti se negativno povezuje tako s skupnim rizikom kot 

posameznimi postavkami. Najvišje se povezuje z monotonostjo dela, pasivnostjo 

vodje, nejasnostjo delovnih nalog. Tudi s pomočjo linearne regresije sem ugotovil, da 

so pomembni prediktorji Osebne učinkovitosti sankcije na delovnem mestu, 

monotonost dela ali premalo dela ter konflikt vrednot.  

Poglejmo še zadnjo dimenzijo, ki smo jo dobili z eksploratorno faktorsko analizo – 

Razumevanje strank, ki se sicer kot dimenzija ne povezuje statistično pomembno s 

skupnim rizikom za nastanek izgorelosti. Statistično pomembne korelacije sem dobil 

pri štirih postavkah. Negativno se povezujeta monotonost dela in sankcije, medtem 

ko se pozitivno povezujta pomanjkanje navodil in preveč dela. Kot pomembni 

prediktorji so se izkazali dejavniki, ki so povezani z delom (monotono, premalo, 

preveč) ter pomanjkanje informacij ter stimulacije.  
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Če z drugimi besedami povzamem zgoraj napisano, lahko torej rečemo, da se skupni 

rizik (seštevek vseh stresorjev) povezuje z višjo stopnjo izgorelosti. Tisti, ki navajajo 

višje stopnje obremenilnih situacij v službah, doživljajo višjo stopnjo Čustvene 

izčrpanosti in Depersonalizacije, ter so v odnosih s strankami bolj neosebni in hladni. 

Tisti, pri katerih je teh stresorjev manj, poročajo o višjih občutkih Osebne 

učinkovitosti.  

Zgoraj navedeni rezultati se delno skladajo z že izvedenimi raziskavam in so v 

določeni meri skladni z vzroki za izgorelost. Nose (2008) navaja, da so stresorji na 

delovnem mestu znotraj psiholoških okoliščin dela pogosto delovna obremenitev, 

delovna skupnost, usklajenost vrednot med posameznikom in organizacijo. Tudi 

Toppianer-Tanner (2011) navaja podobne ugotovitve različnih raziskav. Z delom 

povezani predhodni dejavniki izgorelosti so tako lahko negotovost vlog, odsotnost 

primerne nagrade, zmanjšane možnosti razvoja, neustrezno vodstvo. S Čustveno 

izčrpanostjo in Depersonalizacijo se pozitivno povezujejo pretirane službene zahteve, 

slabo timsko delo, kar se je tudi izkazalo v moji raziskavi (Le Blanc idr., 2007, po 

Toppianer-Tanner, 2011).Stresorji, kot so konflikt vlog, njihova nejasnost in 

preobremenjenost z delom povezujejo s čustveno izčrpanostjo (Schaufeli, 2008). Z 

deperosnalizacijo se še posebej povezujeta nejasnost vlog in delovnih nalog. V 

študiji, ki se je osredotočila na managerje oziroma vodstven kader v kadrovskih 

oddelkih so ugotovili, da je Čustvena izčrpanost zelo povezana s stresorji, kot so 

pretirane službene zahteve in pomanjkanje skupinskega duha (Lee in Ashforth 1993, 

po Korunka, Tement,. Zdrehus in Borza, 2010). Tudi Maslach in Leiterjeva (2002) 

navajata nekatere ugotovitve, ki se skladajo z mojimi. Med morebitne stresorje 

navajata naslednja neskladja med zaposlenim in njegovim delovnim mesto in 

pripadajočimi nalogami: preobremenjenost z delom (postavka Preveč dela), vključuje 

posledice, da je delo bolj intenzivno, zahteva več časa. 

5.2 Povezanost negativnih dejavnikov delovnega okolja (stresorjev) in 

absentizma 

Preučevanje vzrokov odsotnosti z dela je težavno, saj se medsebojno prepletajo 

različni vzroki in šele njihov splet, ki je lahko od primera do primera različen, sproži 

odsotnost (Šeško, 1984, po Logar, 2011). Černigoj-Sadar (2002, po Logar, 2011) 

navaja, da se na nivoju organizacije vpliv dejavnikov stresa kaže kot povečan 
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absentizem. V organizacijah, kjer so odnosi urejeni in se zaposleni dobro počuti, je 

motiviran in stimuliran, kjer se primerne delovne razmere, je odsotnosti manj 

(Černigoj–Sadar, 2002, po Logar 2011).  

Moja druga hipoteza se je nanašala na povezanost negativnih dejavnikov delovnega 

okolja in absentizma. Kot lahko vidimo v tabeli 10, se stresorji (skupni rizik) pozitivno 

in pomembno povezujejo z odsotnostjo na delovnem mestu. Povezanost med 

negativni dejavniki je majhna. Kot najpomembnejši prediktor na delovnem mestu so 

konflikti, ki pojasnjujejo 1 % variance. Udeleženci, ki so poročali o pogostejših 

negativnih dejavnikih, so večkrat manjkali na delovnem mestu. Z mojimi rezultati se 

ujemajo rezultati raziskav Pastirk idr. (2010), ki je ugotovil, da se vzroki za 

absentizem povezujejo z dejavniki tveganja, kot so neugodna organizacija dela ter 

vodenje in upravljanje organizacije. Tudi Leka, Griffiths in Cox (2003) so ugotovili 

podobno. V sklopu dejavnikov, ki predstavljajo tveganje za absentizem, so ugotovili 

podobno kot jaz. Na absentizem pozitivno vplivajo neugodni medosebni odnosi 

(pomanjkljivo, ne podporno vodstvo, slabi odnosi s sodelavci, nadlegovanje), kultura 

organizacije (na primer slabo in neučinkovito vodenje, pomanjkanje 

ciljnega/strateškega vodenja), slaba komunikacija (pomanjkanje povratnih informacij) 

itd. Tudi Buzeti (2011) navaja, da vse več raziskav potrjuje, da so vzroki povezani 

predvsem z dejavniki, ki oblikujejo delovno okolje; ugodni delovni pogoji: sodelavci, 

vodje, organizacijska kultur, klima; subjektivnimi dejavniki: psihični ter socialni. 

Podobno meni Toth (2000, po Buzeti, 2011), ki pravi, da na obseg absentizma v večji 

meri vplivajo dejavniki, ki so povezani z delovnimi pogoji. Vanje lahko štejemo 

ugodne delovne razmere, ukrepe za varnost in zdravje pri delu, sodelujočo 

komunikacijo med zaposlenimi, njihovo motiviranost, sistem stimulacij in ne nazadnje 

tudi način vodenja v organizacijah (aktivnost proti pasivnosti). Večina raziskovalcev 

se strinja, da so to dejavniki, na katere delodajalec lahko vpliva in na katere mora biti 

pozoren. Pomembno je, da se pri vzrokih, ki izhajajo iz delovnega okolja in vplivajo 

na odsotnost z delovnega mesta, organizira zaposlenemu prijazno okolje, ki 

omogoča zaposlenemu varovalke pred stresorji iz okolja.  

5.3 Povezanost dimenzij izgorelosti z odsotnostjo na delovnem mestu 

Za odsotnost na delovnem mestu velja splošno prepričanje, da je posledica 

izgorelosti na organizacijskem nivoju. Moja tretja hipoteza predpostavlja, da se 
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izgorelosti (oziroma dimenzije izgorelosti) povezuje z odsotnostjo na delovnem 

mestu. Kot vidimo v tabeli 11, lahko to hipotezo le delno potrdim. Pozitivno, nizko ter 

statistično pomembno se z odsotnostjo z delovnega mesta povezuje dimenzija 

izgorelosti – Čustvena izčrpanost. Na drugi strani se negativno, nizko ter statistično 

pomembno povezuje absentizem z dimenzijo izgorelosti – Osebna učinkovitost. Z 

ostalima dvema dimenzijama se odsotnost statistično pomembno ne razlikuje. Tudi z 

linearno regresijo sem ugotovil, da sta statistično pomembna prediktorja odsotnosti 

na delovnem mestu dimenziji Osebne učinkovitosti ter Čustvene izčrpanosti, ki 

skupaj pojasnita 1,9 % variance odsotnosti na delovnem mestu. 

Moje ugotovitve se skladajo z ugotovitvami predhodnih raziskav, saj so podobno 

ugotovile nizke, a statistične povezave med dimenzijami izgorelosti in odsotnostjo z 

dela. Čustvena izčrpanost, Depersonalizacija in Osebna učinkovitost se tako nizko 

povezujejo z absentizmom na delovnem mestu (Lawson in O'Brien, 1994; Price in 

Spence, 1994, po Bakker, Demerouti, De Boer in Schaufeli, 2003). Schufeli in 

Emzann (1988, po Bakker idr., 2003) sta podobno ugotovila, da se (kljub splošnemu 

prepričanju) odsotnost nizko povezuje z izgorelostjo, povezava pa je najmočnejša s 

Čustveno izčrpanostjo, kar se je tudi izkazalo v našem primeru (glej tabelo 11). 

Bakker idr. (2003) navajajo, da je več meta-analitičnih študij pokazalo, da je 

izgorelost zgolj eden izmed dejavnikov (2 % variance), ki prispevajo k nastanku 

absentizma. Kot smo že omenili, je dejavnikov, ki neposredno ali posredno vplivajo 

na odsotnost, veliko. To se sklada tudi z mojo ugotovitvijo, da izgorelost pojasnjuje 

zgolj 1,9 % variance absentizma. O kompleksnosti tega odnosa govori študija 

Ericksona, Nicholsa in Ritterja, (2000, po Bakker idr., 2003), kjer avtorji navajajo 

svoje ugotovitve, da je izgorelost posredno vplivala na odsotnost z dela pri poročenih 

parih. Visoke stopnje izgorelosti so se tako pozitivno povezovale z odsotnostjo z dela 

pri tistih parih, ki so doma preživljali 6 ali več otrok oziroma so imeli težave z 

varstvom zanje.  

5.4 Povezanost dimenzij izgorelosti s fluktuacijo zaposlenih 

Na temo povezanosti dimenzij Maslachinega vprašalnika izgorelosti s fluktuacijo 

zaposlenih je bilo opravljenih veliko študij, ki navajajo povezanosti med dimenzijami 

izgorelosti in fluktuacijo zaposlenih. Moja četrta hipoteza predpostavlja, da se 

dimenzije izgorelosti povezujejo s fluktuacijo zaposlenih. Kot lahko vidimo v tabeli 12, 
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se je le faktor Depersonalizacije statistično pomembno povezoval s fluktuacijo 

zaposlenih. Svojo hipotezo sem torej zavrnil. Moja ugotovitev se ne ujema z 

ugotovitvami nekaterih prejšnjih študij. Zhang in Feng (2011) sta v svoji raziskavi na 

medicinskem osebju dobila pozitivne povezave med izgorelostjo (dimenzijami 

izgorelosti) in fluktuacijo zaposlenih. S pomočjo treh dimenzij izgorelosti sta pojasnila 

2 % variance fluktuacije, kar se sicer ujema z mojimi rezultati, saj 4 dimenzije 

izgorelosti skupaj pojasnjujejo 2,2 % skupne variance fluktuacije. Najvišja povezanost 

je bila z dimenzijo Čustvene izčrpanosti. Tudi Leiter in Maslach (2009) sta podobno 

ugotovila, da je izgorelost zgolj kot mediator, pomemben napovedni dejavnik pri 

fluktuaciji zaposlenih. Tu pa lahko dodam zanimivo opažanje, da se je na podlagi 

linearne regresije izkazalo, da je najpomembnejši prediktor fluktuacije četrta 

dimenzija izgorelosti – Razumevanje strank, ki ga pa v prejšnjih študijah nisem 

zasledil. 

5.5 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskave  

Na koncu lahko pogledamo še nekatere vsebinske omejitve moje raziskave. K 

projektu INODEL sem bil povabljen v zadnjem delu raziskave. Zaradi tega nisem 

mogel aktivno sodelovati pri naboru in pripravi najustreznejših vprašalnikov. Pri 

merjenju pokazateljev stresa, za katerega smo uporabili vprašalnik Rizika za 

izgorelost, ki meri prisotnost negativnih dejavnikov na delovnem mestu (stresorjev), 

bi tako morda lahko uporabil kakšen drug pripomoček. Ravno tako je morebitna 

pomanjkljivost tega vprašalnika, da je javno dostopen. Omenjeni vprašalnik so avtorji 

INODEL priredil, kar tudi pomeni, da ni standardiziran, kar lahko sproža pomisleke 

glede ustreznih merskih karakteristik. Morda bi bilo v prihodnje smiselno uporabiti 

vprašalnik, ki je podobno vsebinsko zasnovan, ki pa bi bil hkrati tudi mersko ustrezen 

in preverjen.  

Podobno drži za vprašalnika absentizma in fluktuacije, ki sta bila v namene projekta 

zasnovana popolnoma na novo. Oba vprašalnika prej nista bila standardizirana, 

zaradi česar so njune merske karakteristike še ne preverjene. Ravno tako bi pri 

preverjanju fluktuacije lahko nekoliko drugače reformurirali vprašanje, da bi 

spraševalo po stopnji namena menjave službe. Za vsebinsko omejitev se je tudi 

izkazala drugačna faktorska struktura Maslachinega vprašalnika izgorelosti, ki smo jo 

dobili z eksploratorno faktorsko analizo. Kljub podobnosti mojih dobljenih faktorjev in 
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predlaganih faktorjev s strani avtorice, me je to nekoliko omejevali pri interpretaciji, 

saj je bilo potrebno vzeti primerjave med prejšnjimi raziskavami in mojo s 

previdnostjo.  

Podatki, ki sem jih uporabili v raziskavi s pomočjo obstoječih vprašalnikov, so 

kvantitativne narave. Ta način je za raziskavo, ki je narejena na tako velikem vzorcu 

udeležencev, najbolj časovno in denarno ekonomičen. Če ne bi imel časovnih 

omejitev, bi lahko poleg uporabljenih vprašalnikov s standardno obliko in 

kvantitativnimi ocenami uporabil tudi kvalitativni način raziskovanja. Tu bi lahko 

udeleženci v kratkih odgovorih sami izpostavili negativne dejavnike oziroma stresorje 

na delovnem mestu, ki jim predstavljajo obremenitev za njihovo delovanje. S tem bi 

lahko pridobili pomembne informacije o trenutnem dogajanju v organizaciji, ki imajo 

lahko vpliva na posameznikov doživljanje stresorjev in obremenjenosti na delovnem 

mestu zaposlenega. 

Kot pa že zgoraj rečeno, moja raziskava ne ugotavlja vzročno-posledičnih odnosov 

med stresnimi dejavniki na delovnem mestu, izgorelostjo, fluktuacijo in odsotnostjo 

na delovnem mestu. Na podlagi ugotovljenih povezav jih je moč interpretirati na več 

načinov: (1) negativni dejavniki na delovnem mestu povzročajo, da so zaposlenih bolj 

izgoreli; (2) izgoreli posamezniki so vir negativnih dejavnikov - stresorjev (na primer 

konflikti, pomanjkanje povratnih informacij itd.) svojim sodelavcem. Če bi želel 

raziskovati vzročne-posledične, bi moral formulirati eksperimentalno študijo oziroma 

dodatno raziskovati z longitudinalnimi študijami. 
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6 SKLEP 

V diplomski nalogi sem želeli ugotoviti, ali obstaja in kakšna je povezanosti med 

stresom, izgorelostjo ter fluktuacijo in odsotnostjo zaposlenih na delovnem mestu. 

Zanimali so me negativni dejavniki delovnega okolja, ki zaposlenemu predstavljajo 

stres, ter njihova povezanost z izgorelostjo na delovnem mestu. Hkrati me je tudi 

zanimalo, ali prisotnost negativnih dejavnikov okolja in izgorelost povzročata, da 

bodo zaposleni pogosteje manjkali na delovnem mestu oziroma bodo bolj nagnjeni k 

menjavi zaposlitve. Omenjena področja raziskovanja so me zanimala iz različnih 

vzrokov. Časi finančne in gospodarske negotovosti in nestabilnost, ki jo s seboj 

prinašajo, povzročajo pri zaposlenih kot delu organizacije in organizacijah kot celoti, 

dodatno nevarnost za nastanek neproduktivnih in nekonstruktivnih delovnih pogojev. 

Ti vključujejo stresne dejavnike, ki lahko čez čas vodijo tudi do izgorelosti. Izgorelost 

na delovnem mestu je vse pogostejši pojav, ki ima posledice tako pri posamezniku 

kot tudi pri organizaciji, v kateri je posameznik zaposlen. Pri iskanju vzrokov za 

izgorelost so se študije v preteklosti bolj osredotočale na posameznika. Sedaj se pa 

trend iskanja obrača na stran negativnih dejavnikov, ki so povezani z delovanjem in 

ustrojem organizacij. Te se začenjajo zavedati, da je predpogoj za njihovo uspešnost 

čim bolj zadovoljen, ne z stresom obremenjen, zaposleni.  

V raziskavi sem ugotovil, da se višja stopnja negativnih dejavnikov (stresorjev, kot so 

konflikti, pomanjkanje povratnih informacij, sankcije, pasivnost vodje idr.) na 

delovnem mestu pomembno povezuje z višjimi občutji čustvene preobremenjenosti 

ter izčrpanosti. Posamezniki, ki so poročali o pogostejših konfliktih na delovnem 

mestu, odsotnostjo povratne informacije na delovnem mestu, so imeli pogosteje 

občutek, da so s sodelavci ter strankami ravnali brezosebno in neosebno. Na drugi 

strani so posamezniki, ki so poročali o odsotnosti negativnih dejavnikov na delovnem 

mestu, poročali o povišanih občutkih lastne kompetentnosti, samo učinkovitosti ter 

sposobnosti dosegati dobre rezultate pri delu z ljudmi. Pomembne povezave med 

zgoraj omenjenimi negativnimi dejavniki ter zadnjo dimenzijo izgorelosti – 

Razumevanje strank, nisem našel. Povezava negativnih dejavnikov se tako nanaša 

na doživljanje psiholoških in vedenjskih simptomov zaposlenih, hkrati pa imajo 

omenjeni dejavniki negativen vpliv na posameznikove občutke lastne kompetentnosti 

in samo-učinkovitosti.  
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Ravno tako sem v raziskavi ugotovil, da se višje stopnje negativnih dejavnikov na 

delovnem mestu povezujejo z odsotnostjo na delovnem mestu. Izkazalo se je, da 

obstaja večja verjetnost, da bodo zaposleni, ki so poročali o pogostejših konfliktih, 

pomanjkanju povratnih informacij, konfliktih lastnih vrednot in vrednot njihove 

organizacije ter pasivnosti vodje, na delovnem mestu, pogosteje odsotni. Ravno tako 

se je seštevek vseh negativnih dimenzij, ki smo ga poimenovali stresorji pozitivno 

povezoval z odsotnostjo na delovnem mestu. Vse to pomeni, da bi morale 

organizacije omenjenim negativnim dejavnikom nameniti več pozornosti, saj bi se 

morda na ta način lahko v določeni meri zmanjšala problem absentizma. 

V svoji raziskavi sem preverjal tudi, kako se dimenzije izgorelosti povezujejo z 

odsotnostjo na delovnem mestu in fluktuacijo zaposlenih. Ugotovil sem, da se 

dimenzije izgorelosti le deloma pomembno povezujejo z odsotnostjo na delovnem 

mestu. Dimenzija Čustvene izčrpanosti se pozitivno povezuje z odsotnostjo, kar 

pomeni, da so zaposleni, ki so poročali o večji čustveni izčrpanosti, pogosteje 

manjkali na delovnem mestu. Hkrati sem odkril negativno in statistično pomembno 

povezavo med Osebno učinkovitostjo ter odsotnostjo. Tisti zaposleni, ki so imeli višji 

občutek lastne kompetentnosti in samo-učinkovitosti, so manj pogosto manjkali. 

Ostali dve dimenziji se nista pomembno povezovali z odsotnostjo. Tako sem v 

raziskavi uspel ugotoviti le delno povezavo med izgorelostjo in odsotnostjo. Na drugi 

strani pa sem ugotovil, da se dimenzije izgorelosti večinoma  ne povezujejo 

pomembno s fluktuacijo zaposlenih (se zgolj ena izmed štirih dimenzij). Le 

posamezniki, ki so poročali o brezosebnem in neosebnem odzivanju na prejemnike 

storitev, tj. dimenzija izgorelosti Depersonalizacija, so pogosteje menjavali službo. 

Zaključim lahko, da v tej raziskavi dimenzije izgorelosti s fluktuacijo zaposlenih niso 

bile pomembno povezane.  

Moja raziskava je prinesla podatke o povezanosti stresorjev (negativnih dejavnikov 

dela) z izgorelostjo. Ugotovil sem, da se prisotnost negativnih dejavnikov dela 

povezuje z odsotnostjo zaposlenih na delovnem mestu. V nadaljevanju sem tudi 

ugotovil, da obstaja določena povezanost med izgorelostjo in odsotnostjo zaposlenih, 

med tem ko povezanosti med izgorelostjo in fluktuacijo nisem našel. Zaradi 

korelacijske narave na tem mestu težko trdim, kaj je vzrok in posledica, kljub temu pa 

raziskava predstavlja dobro začetno točko pri raziskovanju omenjenih vzrokov in 

posledic.  
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Organizacije bi lahko moje ugotovitve uporabile konkretno v praksi. Morale bi 

ozavestiti negativne dejavnike, ki so se izkazali za pomembno povezane z 

izostajanjem na delovnem mestu ter nastankom izgorelosti. S pomočjo mojih 

ugotovitev bi lahko management podjetij oblikoval smernice za preprečevanje 

nastanka negativnih dejavnikov na delovnem mestu. Konkretno to pomeni, da bi 

morali vodje pogosteje in aktivneje sodelovati pri dajanju povratnih informacij, pri 

ugotavljanju želja in potreba posameznih zaposlenih ter pri izboljšanju timskega dela. 

Vodje morajo pomagati odstraniti nejasnosti delovnih nalog, preprečevati občutja 

nemoči pri zaposlenih itd. Omenjeni ukrepi in podobni njim bi tako pomagali znižati 

nivo oziroma nevtralizirati obremenilne dejavnike na delovnem mestu. Ukrepi bi lahko 

pomagali organizacijam k večji konkurenčnosti in kvaliteti. 
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8 PRILOGE 

8.1 Karakteristike Vprašalnika rizik izgorelosti 

Veljavnost 

Tabela 23 

Korelacije med lestvicami rizika za izgorelost 

Lestvice PI KO STD PD MD PPI NM SAN ODT NJ PS 
KO ,40**           
STD ,40** ,54**          
PD ,27** ,28** ,29**         
MD ,21** ,20** ,23** ,03**        
PPI ,58** ,40** ,44** ,32** ,25**       
NM ,44** ,43** ,42** ,29** ,24** ,60**      
SAN ,30** ,40** ,35** ,24** ,26** ,37** ,47**     
ODT ,50** ,44** ,45** ,31** ,26** ,56** ,47** ,46**    
NJ ,43** ,36** ,42** ,36** ,26** ,49** ,49** ,34** ,52**   
PS ,43** ,38** ,46** ,26** ,25** ,45** ,48** ,36** ,53** ,50**  
VK ,42** ,49** ,47** ,35** ,23** ,47** ,56** ,49** ,56** ,54** ,56**

Opombe: PI –Pomanjkanje informacij, KO – Konflikti; STD – Slabo timsko delo; PV – Preveč 
dela; MD – Monotono delo; PPI – Pomanjkanje povratnih informacij; NM – Nemoč; SAN – 
Sankcije; ODT – Odtujenost; NJ – Nejasnost; PS – Pomanjkanje stimulacije; VK – 
Vrednostni konflikt; ** - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < ,01. 
 

Zanesljivost 
 
Tabela 24 

Zanesljivost skupnega rizika za izgorevanje/stresorji 

Lestvica Croncbach Alpha 

Rizik za izgorevanje ,88 

 

Tabela 25 

Tabela zanesljivosti vprašalnika Rizik za izgorelosti 

Faktor Število postavk Crocnbachov alpha 
koeficient 

F1 Pomanjkanje navodil 9 ,90 

F2 Monotonost dela 2 ,67 
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Latentna struktura 
 
Tabela 26 

Analiza glavnih komponent vprašalnika Rizik za izgorelost: lastne vrednosti, delež 

pojasnjene variance, KMO, Bartlettov test sferičnosti 

Faktor Lastna 
vrednost 

Delež faktorja 
(v %) 

Kumulativni delež 

F1 Pomanjkanje navodil 5,467 45,558 45,558 
F2 Monotonost dela 1,053 8,772 54,330 
KMO=0,926 
Bartlettov test sferičnosti: χ2 = 3816,2, df = 231, p < 0,01 

 
 

 
Slika 1. Analiza glavnih komponent vprašalnika Rizik za izgorelost: Cattelov graf 

drobirja. 
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Tabela 27 

Faktorska struktura vprašalnika Rizik za izgorelost 

 Faktor 
F1 F2 

9. Nejasnost ,78  
11. Konflikt vrednot ,78  
6. Pomanjkanje povratnih informacij ,76  
7. Nemoč ,75  
10. Pomanjkanje stimulacije ,72  
1. Pomanjkanje informacij ,68  
3. Slabo timsko delo ,69  
2. Konflikti ,66  
8. Sankcije ,67  
5. Monotono delo ali premalo dela ,781 
4. Preveč dela -,607 
 

8.2 Karakteristike Vprašalnika za izgorevanje - MBI 

Veljavnost 

Tabela 28 

Korelacije med lestvicami Maslachinega vprašalnika za izgorevanje - MBI 

Lestvice ČI OS DP RZ 

ČI 1    

OS -,19** 1   

DP ,53** -,23** 1  

RZ ,07 ,53** -,04 1 
Opombe: ČI – Čustvena izčrpanost; OS – Osebna učinkovitost; DP – Depersonalizacija; RZ 
– Razumevanje strank; ** - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < ,01. 
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Zanesljivost 

Tabela 29 

Tabela zanesljivosti vprašalnika Rizik za izgorelosti 

Faktor Število postavk Cronbach Alpha 

F1 Čustvena izčrpanost 9 ,91 
F2 Osebna učinkovitost 6 ,78 

F3 Depersonalizacija 5 ,71 

F4 Razumevanje strank 2 ,68 
 

Latentna struktura 

Tabela 30 

Analiza glavnih komponent Vprašalnika za izgorevanje: lastne vrednosti, delež 

pojasnjene variance, KMO, Bartlettov test sferičnosti 

Faktor Lastna 
vrednost 

Delež faktorja 
(v %) 

Kumulativni delež 

F1 Čustvena izčrpanost 5,274 23,971 23,971 
F2 Osebna učinkovitost 3,451 15,685 39,657 
F3 Depersonalizacija 2,354 12,065 51,722 
F4 Razumevanje strank 1,393 6,334 58,056 
KMO=0,897 
Bartlettov test sferičnosti: χ2 = 6920,67, df = 231, p < 0,01 
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Slika 2. Analiza glavnih komponent vprašalnika Vprašalnik za izgorevanje: Cattelov 

graf drobirja. 

 

 


