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POVZETEK 

Hitre spremembe v svetu in nestalni eksistenčni pogoji vplivajo tudi na delovna mesta, kjer 

se povečuje količina psihičnih obremenitev in vrsta dejavnikov, ki predstavljajo vzrok za 

povečano stopnjo stresa zaposlenih. Posledice se odraţajo tako na individualni kot na 

druţbeni ravni. Narašča število kardiovaskularnih bolezni in bolezni gibal, rak, depresija, 

anksioznost in glavobol, kar zmanjšuje kakovost ţivljenja, za podjetja pa pomeni povečan 

absentizem in s tem večjo finančno obremenitev, zmanjšano produktivnost in kreativnost. 

Diplomsko delo raziskuje doţivljanje stresa delavcev, ki pripadajo trenutno zaposlenim 

generacijam, tako na individualni kot na organizacijski ravni. Govorimo o generacijah ''baby 

boom'', X in Y. Namen raziskave je ugotoviti, kateri dejavniki stresa na delovnem mestu 

predstavljajo močnejše stresorje za posamezno generacijo, in razlike v spoprijemanju s 

stresom pri različnih generacijah.  

V raziskavi je sodelovalo 360 usluţbencev zdravstvene ustanove v Ljubljani, pripadnikov 

vseh treh generacij. Uporabljeni so bili vprašalniki: Stres pri delu (Croxson, 2005), Vprašalnik 

spoprijemanja COPE (Carver, Scheier in Weintraub, 1989) in Vprašalnik velikih pet BFI 

(Donahue in Kentle, 1991) z dodanimi demografskimi vprašanji. 

Rezultati kaţejo, da generaciji ''baby boom'' povzroča več stresa kot drugim, če imajo preveč 

dela, premalo moči, motijo jih odvečne administrativne naloge, neadekvatno vodenje, 

nejasne zahteve in sodelovanje z nasprotnim spolom. S stresom pa se spoprimejo tako, da v 

večji meri kot ostali sprejmejo situacijo takšno, kot je, ne razmišljajo preveč o problemu, kar 

se posledično odraţa tudi v dejanjih. Generaciji X noben dejavnik stresa ne povzroča več 

teţav, kot bi ga povzročal drugima dvema generacijama. Najbolj stresno jim je, kadar imajo 

preveč dela ali sprejemajo pomembne odločitve. S stresom se spoprimejo tako, da več kot 

drugi načrtujejo strategije za reševanje problema, počakajo na primeren čas za odziv in 

primerno aktivnost. Generacija Y pa doţivlja več stresa kot ostali, kadar se počutijo 

podcenjene in kadar ustvarjanje kariere ogroţa njihovo zasebno ţivljenje. Pri spoprijemanju 

ni ugotovljenih statistično pomembnih razlik. Najpogosteje poskušajo na situacijo pogledati 

še z drugega zornega kota, se iz nje kaj naučiti ter iščejo strategije in informacije za 

reševanje problema. 

Namen raziskave je prispevati k boljšemu poznavanju medgeneracijskih razlik, ki vplivajo na 

stopnjo doţivljanja stresa. Oblikovanje delovnih mest v skladu z medgeneracijskimi razlikami 

ustvarja moţnosti za dolgoročno zniţanje stresa na delovnem mestu, kar bi lahko imelo 

ugodne posledice tako za zaposlene kot za delovne organizacije. 

Ključne besede: medgeneracijske razlike, stres na delovnem mestu, spoprijemanje 
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ABSTRACT 

Rapid changes in the world and impermanent existential conditions also affect jobs, in which 

both the amount of mental load and the number of factors representing causes for increased 

level of stress for employees have been rising. The consequences are reflected at individual 

as well as social level. Increasing numbers of cardiovascular diseases, cancer, locomotor 

system diseases, depression, anxiety and headache reduce the quality of life which for 

businesses means increased absenteeism and with that a higher financial burden, reduced 

productivity and creativity. 

The diploma thesis explores the experience of stress for workers who belong to the 

generations that are currently employed, both individually and at the organizational level. We 

discuss the ''baby boom'' generation; X and Y. The purpose of the research is to identify 

which stress factors in the workplace represent more powerful stressors for each generation 

and detect the differences in coping with stress among different generations. 

The research included 360 employees in healthcare facilities in Ljubljana, members of all 

three generations. We used questionnaires: Stress at work (Croxson, 2005), The COPE 

Inventory (Carver, Scheier and Weintraub, 1989) and The Big Five Inventory (Donahue and 

Kentle, 1991) with additional demographic questions.   

The results show that people falling into the "baby boom" generation experience more stress 

than others if they have too much work and too little power; moreover they are disturbed by 

the redundant administrative tasks, inadequate management, unclear requirements, and 

cooperation with the opposite sex. They deal with stress differently from others in the respect 

that they take the situation more as it is, not thinking too much about the problem, which is 

also reflected in their actions. The X generation does not undergo any more difficulties 

caused by any of the stress factors than do the other two generations. The most stressful for 

them is when they have too much work or make important decisions. They cope with stress 

by designing strategies to address the problem more frequently than others; they wait for the 

appropriate time and appropriate action to respond. Members of Y generation experience 

more stress than the others when they feel undervalued and when their career threatens 

their private lives. No statistically significant differences were noted in coping with stress. 

Most often they try to look at the situation from another angle and learn lessons from it and 

they look for strategies and information to solve the problem. 

The purpose of this research is to contribute to a better understanding of intergenerational 

differences that affect the level of experiencing stress. Creation of jobs in line with inter-

generational differences creates opportunities for long-term reduction of workplace stress, 

which could have beneficial consequences for both employees and labour organizations. 

Keywords: generational differences, occupational stress, coping behavior 
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1 UVOD 

1.1 DOŢIVLJANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU IN MEDGENERACIJSKE RAZLIKE 

 

1.1.1 Opis problema 

V zadnjih letih se način ţivljenja močno spreminja. Eksistenčni pogoji so nestalni, to pa od 

nas zahteva hitre spremembe. Na delovnem mestu se povečuje količina psihičnih 

obremenitev, prevelikih zahtev, slabe komunikacije, manjša pa podpora kolegov in 

nadrejenih, kar predstavlja vzrok za povečano stopnjo stresa. Raziskave kaţejo, da zaradi 

posledic stresa trpi od 65 do 70 odstotkov prebivalstva, najpogostejši vzrok pa predstavlja  

delovno mesto. Stres na delovnem mestu vpliva na zdravje zaposlenih, kar se odraţa tako 

na individualni kot na druţbeni ravni. 

V povezavi s stresom narašča število kardiovaskularnih bolezni, bolezni gibal, rak, depresija, 

anksioznost in glavobol. Bolezni srca in oţilja so najpogostejši vzrok smrti v EU (IVZ, 2009), 

saj zaradi njih umre pribliţno dva milijona prebivalcev na leto (40 % vseh umrlih). Finančna 

obremenitev zdravstvenih sistemov v EU-27 zaradi bolezni srca in oţilja je bila leta 2006 

ocenjena na nekaj manj kot 110 milijard evrov oziroma 223 evrov na leto na prebivalca. 

Bolezni srca in oţilja so pogostejši vzrok smrti predvsem v drţavah vzhodne Evrope, kar je 

verjetno povezano s kroničnim stresom in bo v teoretičnem uvodu tudi natančneje opisano. 

Pomembno obolenje, povezano s stresom, je tudi rak. Vsako leto zboli za rakom 3,2 milijona 

evropskih prebivalcev, najpogosteje za rakom dojk, rakom debelega črevesa in danke ter za 

rakom na pljučih.  

Poleg tega pa nam demografski kazalci za prihodnost tudi ne obetajo zavidljive slike. 

Zavedati se moramo, da se bo do leta 2050 v EU (Commision of the European Communities, 

2007) število oseb, starejših od 65 let, podvojilo. To seveda pomeni večjo obremenitev za 

podjetja in drţavo, saj se bo zmanjšal deleţ aktivnega prebivalstva, hkrati pa se bo moral 

zvečati deleţ prispevkov za zdravstvo. 

1.1.2 Namen raziskave 

Zaradi zgoraj opisanih problemov in trendov je treba razmišljati o zdravem in aktivnem 

staranju na eni strani in o veliko vlaganja v človeški kapital na delovnem mestu na drugi 

strani. 
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Kako lahko investiranje v ljudi vpliva na uspešnost podjetij? Po Beckerjevi teoriji človeškega 

kapitala (Suhrcke, McKee, Sauto Arce, Tsolova in Mortensen, 2005) vlaganja v ljudi vplivajo 

na produktivnost. Posameznik ima cilj vlagati vase z izobraţevanjem, različnimi treningi, 

zdravjem, saj si s tem omogoči boljši zasluţek v prihodnosti. Ugotavljajo, da je dobiček od 

investicij v ljudi enako visok ali pa še večji kot od drugih investicij. Seveda pa ima zdravje kot 

komponenta človeškega kapitala zelo pomembno vlogo. Grossman (1972, v Suhrcke, 

McKee, Sauto Arce, Tsolova in Mortensen, 2005) ugotavlja, da ima zdravje neposreden 

vpliv. Če so ljudje zdravi in se dobro počutijo, so produktivni in ustvarjalni, sicer zaradi 

bolniške odsotnosti zaposlenih podjetje izgubi na eni strani produktivne delovne dni, na drugi 

pa finančna sredstva z ekonomskim nadomestilom zaposlenemu.  

Za ekonomski uspeh so pomembni ljudje in dejstvo, da je zdravje pomembna komponenta 

človeškega kapitala, pomeni, da vpliva zdravje tudi na ekonomski uspeh. Zdravje je odvisno 

od različnih faktorjev – dednost, ţivljenjski slog, pogoji dela, ţivljenjski pogoji, socio-

ekonomski, kulturni in okoljski pogoji. Učinki zdravja pa se pokaţejo kot večja produktivnost, 

ponudba delovne sile, izobrazba, investicije; vse to so dejavniki ekonomske uspešnosti, ki 

kot povratna zanka vplivajo na dejavnike za povečevanje zdravja. Starost aktivnega 

prebivalstva je različna, torej so pripadniki različnih generacij. Glede na svojo starost in s tem 

povezane izkušnje in zdravje tudi različno prispevajo k uspešnosti podjetja, kjer so zaposleni 

in tudi širše. Medgeneracijske raziskave kaţejo, da imajo pripadniki različnih generacij 

različna stališča, vrednote in osebnost, ki so se izoblikovala glede na deljene izkušnje na 

določeni razvojni stopnji. To vpliva na različno percepcijo spreminjajočih se razmer v druţbi 

in s tem tudi na stopnjo doţivljanja stresa na delovnem mestu. 

V nalogi bom najprej opisala stres in njegove učinke na zdravje ljudi. Nato bom povezala 

stres in delovno mesto in naprej tudi učinke hitro spreminjajočih se razmer na delovnem 

mestu in trgu delovne sile s stopnjo doţivljanja stresa. V nadaljevanju bom opisala 

posebnosti treh generacij, ki so trenutno na trgu dela. V raziskavi bom poskušala ugotoviti, 

kateri dejavniki na delovnem mestu predstavljajo močnejši stresor za generacijo Y, kateri za 

generacijo X in kateri za generacijo ''baby boom''.  

Menim, da bi lahko boljše poznavanje medgeneracijskih razlik, ki vplivajo na različno 

percepcijo razmer na delovnem mestu in s tem na stopnjo doţivljanja stresa, lahko 

nadgradilo ţe dosedanje znanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s človeškimi viri. Učinkovito 

vodenje, dobra komunikacija in oblikovanje delovnih mest ter nalog v skladu z 

medgeneracijskimi razlikami predstavljajo moţnost za ustvarjanje produktivne pripadnosti 
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delu in dolgoročno zniţanje stresa na delovnem mestu, kar bi lahko imelo ugodne posledice 

tako za zaposlene kot za delovne organizacije. 

 

1.2 STRES 

 

1.2.1 Definicija in faze stresa  

Vsi se vsakodnevno soočamo s konflikti, problemi in teţavami. To so do določene mere 

normalni pojavi, ki nas v zmerni obliki spodbujajo, motivirajo, če pa so prepogosti in 

premočni, pa za nas predstavljajo duševne obremenitve (Musek, 1997). Poznamo pa tudi 

druge oblike psihičnih obremenitev. Vse tiste pojave, ki telesno ali duševno obremenjujejo 

našo osebnost, imenujemo stresorji, njihove posledice pa stres. 

Najbolj znana je definicija stresa raziskovalca Hansa Selye, ki opredeljuje stres kot sklop 

odzivov našega organizma na delovanje stresorjev, ki poteka po zakonitem vzorcu (Karren, 

Hafen, Lee Smith, Frandsen, 2006). V prvi, alarmni fazi najprej povzročijo stresorji šok in s 

tem upad in dezorganizacijo delovanja. Nato se pojavijo znaki mobilizacije in priprave na 

spoprijemanje s stresom, kar imenujemo protišok. V naslednji fazi odpora pa se okrepi 

delovanje in prizadevanje organizma, da bi obvladal škodljive učinke stresorjev. Če je 

organizem pri tem uspešen, se delovanje organizma uravnovesi in povrne na običajno raven, 

če pa je delovanje neuspešno, pride do izčrpavanja organizma, pojavi se lahko izgorevanje 

(burn-out sindrom), psihosomatske motnje, v skrajnem primeru lahko pride celo do smrti.  

 

 

Slika 1. Faze stresa po Selyi. 
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1.2.2 Stresorji in vrste stresa 

V bistvu lahko imenujemo stresor vsak vpliv na organizem, ki nanj učinkuje in povzroča 

neravnovesje v organizmu. Vendar pa vsi stresorji niso škodljivi. Ločimo negativni stres ali 

distres in pozitivni stres ali eustres. Psihološko so pomembni tisti stresorji, ki povzročijo 

vedenjske ali duševne učinke (Musek, 1997). Nekateri stresorji so enkratni, redki, drugi se 

spet pojavljajo vsakodnevno, z drugega vidika so nekateri stresorji močnejši, drugi pa 

šibkejši.  

Drobni, mini stresi, ki se pojavljajo vsakodnevno, so lahko prijetni, nam predstavljajo 

spodbudo, lahko pa jih doţivljamo negativno, se kopičijo in nam oteţujejo ţivljenje. Kopičenje 

distresa negativno vpliva tako na duševno počutje kot na telesno zdravje. Pojavlja se kot 

dejavnik tveganja pri nekaterih obolenjih, zlasti pri tistih, ki jim pripisujejo psihosomatski 

izvor.  

Močni, enkratni stresorji se pojavljajo redkeje, vendar imajo običajno na organizem velik 

vpliv. Kako veliko stresno obremenitev predstavlja velik enkraten in močan stresni dogodek, 

so raziskovalci ocenjevali z lestvico od 1 do 100 (Musek, 1997) in kot najbolj obremenilne 

označili smrt zakonskega partnerja, ločitev, zapor, smrt bliţnjega sorodnika, nesrečo oz. 

invalidnost, izgubo sluţbe in upokojitev. 

1.2.3 Izgorevanje 

Izid uspešnega soočanja s stresom je povrnitev organizma v začetno stanje oziroma stanje 

homeostaze. Izid neuspešnega soočanja s prevelikimi stresnimi obremenitvami pa je 

izgorevanje (burn-out sindrom), ki pomeni nekako ugašanje motivacije. Scott (2009) opiše 

ključne značilnosti izgorevanja: 

 zmanjšanje energije, 

 čustvena izčrpanost, 

 zmanjšanje imunske odpornosti, 

 zmanjšano angaţiranje v medosebnih odnosih, 

 povečan ţivljenjski pesimizem, 

 povečana odsotnost z dela in delovna neuspešnost. 

 

Izgorevanje je vezano na kronični stres predvsem na delovnem mestu, tveganje zanj pa 

povečujejo osebnostne lastnosti. Še posebej je opazna povečana pogostnost izgorevanja pri 
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nekaterih poklicih, ki so vezani na trajno izpostavljenost stresorjem. Podrobneje bo kronični 

stres na delovnem mestu razdelan v naslednjih poglavjih. 

1.2.4 Odzivanje na stres 

Posameznik na situacije reagira, hkrati pa nanje tudi vpliva in jih oblikuje, kar je predstavljeno 

v transakcijskem modelu stresa. Lazarus (Krohne, 2002) ugotavlja potek soočanja s stresom 

v zaporednih stopnjah. V prvi fazi (primarna) ocenimo stresno situacijo. Lahko jo vidimo kot 

škodo ali izgubo ali pa kot groţnjo, da bo do takšne škode ali izgube prišlo. Lahko pa jo na 

drugi strani vidimo kot izziv, spodbudo k reševanju nastale situacije. S prvo oceno so 

povezana negativna čustva, drugo oceno pa doţivljamo kot pozitivno. V drugi fazi 

(sekundarna ocena) ocenjujemo, kaj je mogoče v zvezi s stresnim dogodkom sploh narediti. 

Na oceno izgube ali groţnje je vezano nekonstruktivno soočanje s stresom, kar lahko 

privede do negativnih posledic stresa, druga ocena (izziv) pa običajno predstavlja podlago za 

konstruktivno soočanje s stresom, aktivnost pri reševanju problemov in uspešen izhod iz 

teţav. Uspešno soočanje je tisto, kjer se osredotočamo na problem, pri neuspešnem pa se 

običajno bolj usmerjamo na čustvovanje, ki je najpogosteje nenadzorovano in mnogokrat 

probleme še povečuje. V zadnji fazi pride do ponovne ocene. 

1.2.5 Soočanje s stresom 

Kadar se z uporabo določene strategije spremeni posameznikov odnos z okoljem, govorimo 

o spoprijemanju, ki je orientirano na probleme, če pa pride do spremembe načina pristopa 

oziroma interpretacije, kaj se dogaja, pa govorimo o spoprijemanju, orientiranem na čustva. 

Načini spoprijemanja, ki so problemsko usmerjeni (Carver, Scheier in Weintraub, 1989): 

 aktivno spoprijemanje: problem poskušamo odstraniti ali pa vsaj preprečiti negativne 

posledice; 

 načrtovanje: poskušamo najti strategijo, kako bi se spoprijeli s stresorjem, 

razmišljamo o stopnjah, po katerih bi rešili problem; 

 prekinitev ostalih dejavnosti: če se ţelimo osredotočiti na groţnjo ali izziv, si moramo 

postaviti prioritete, zato prekinemo ostale dejavnosti, ki so ta trenutek moteče; 

 zadrţevanje spontanega odziva: včasih je zelo učinkovito, če ne odreagiramo takoj, 

ampak počakamo na ustrezen trenutek; 

 iskanje instrumentalne socialne podpore: poskušamo poiskati čim več informacij, 

nasvete in pomoč za laţjo rešitev problema. 
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Načini spoprijemanja, ki so usmerjeni na čustva: 

 iskanje čustvene socialne podpore: kadar je funkcionalna, posameznik pridobi na 

samozavesti in se vrne k reševanju problema. Kadar pa je disfunkcionalna, pa na ta 

način le sprošča negativna čustva; 

 usmerjenost na sprostitev čustev: predstavlja zgolj teţnjo, da se sprostimo. Kadar 

sproščamo čustva pri prilagoditvi na izgubo, je ta strategija funkcionalna. Nasprotno 

pa je disfunkcionalna, kadar traja predolgo in predolga usmerjenost na čustva 

preprečuje prilagajanje; 

 vedenjska neaktivnost: kadar pričakujemo negativen izid, se enostavno odpovemo 

ciljem in prenehamo z aktivnostjo; 

 miselna neaktivnost: kadar ţelimo preusmeriti misli in raje, kot da bi se ukvarjali z 

reševanjem problema, gledamo TV, spimo, sanjarimo in podobno; 

 pozitivna reinterpretacija in rast: situacijo poskušamo pogledati z drugega zornega 

kota, jo osmisliti in se iz nje kaj naučiti, kar vodi k aktivnemu spoprijemanju s stresom. 

 

Drugi načini spoprijemanja s stresom: 

 zanikanje: delamo se, kot da ni problema, kar običajno poveča probleme; 

 sprejetje: kadar se moramo prilagoditi in sprejeti novo stanje, je ta način funkcionalen, 

kadar pa to pomeni, da odnehamo, ko bi se še morali boriti, pa je to nefunkcionalno; 

 usmerjenost v vero: vera lahko nudi čustveno oporo in pomeni pozitivno 

reinterpretacijo in rast, kar pomeni aktivno spoprijemanje s stresom; 

 uporaba drog, alkohola problem vedno še potencira; 

 humor. 

 

1.2.6 Povezava med osebnostjo in spoprijemanjem s stresom 

Občutljivost na stres je povezana z osebnostnimi značilnostmi (Musek, 2010). Raziskovalci 

ugotavljajo lastnosti posameznikov, ki vplivajo na to, da nekateri ljudje ob velikih količinah 

doţivetega stresa ne čutijo močnih posledic in drugi ţe ob majhnem doţivetem stresu 

občutijo močne posledice tega. Sklop osebnostnih lastnosti, ki jim rečemo osebnostna 

čvrstost, je tisti, ki ugodno vpliva na soočanje s stresom. Osebnostno čvrsti posamezniki se 

lotevajo ţivljenjskih nalog in ovir aktivno, angaţirano, poskušajo jih jemati kot izziv in ne kot 

izzvanost. Prepričani so, da lahko nadzorujejo dogodke.  
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1.2.6.1 Osebnostne dimenzije 

Musek (2010) v študiji na vzorcu 295 oseb ugotavlja povezave med dimenzijami osebnosti, 

načini spoprijemanja s stresom, komponentami osebnostne čvrstosti ter pogostostjo, 

intenzivnostjo in zaznavo stresa. Osebnostne dimenzije, vestnost, ekstravertnost, prijetnost 

in odprtost se pozitivno povezujejo z instrumentalnim slogom spoprijemanja s stresom. 

Nevroticizem pa se z instrumentalnim slogom povezuje negativno, se pa po drugi strani 

pozitivno povezuje s paliativnim slogom spoprijemanja, kar pa v manjši meri velja tudi za 

prijetnost. Prijetnost se v bistvu pozitivno povezuje z obema slogoma, torej tako z na problem 

usmerjeni kot z na čustva usmerjeni orientaciji. Posamezniki z višjim nevroticizmom glede na 

omenjeno raziskavo čutijo manj nadzora nad situacijo in so manj angaţirani v spopadanju s 

stresom. Osebe z višjim nevroticizmom tudi pogosteje zaznavajo stres. Tudi Sterud, Hem, 

Ekeberg, Lau (2008) v raziskavi, kjer so bili udeleţeni zaposleni v reševalnih enotah na 

Norveškem, ugotavljajo, da posamezniki z višje izraţenim nevroticizmom in niţjo stopnjo 

zaznane samoučinkovitosti dojemajo situacije v sluţbi kot teţje, kar se sklada tudi z drugimi 

raziskavami, ki ugotavljajo povezanost nevroticizma s teţo in pogostnostjo stresnih 

dogodkov v sluţbi, čutijo pa tudi pomanjkanje podpore sodelavcev in nadrejenih. Po drugi 

strani pa imajo verjetno posamezniki z višjim nevroticizmom višje zahteve in zato tudi ne 

čutijo dovolj podpore sodelavcev. To lahko vodi v obrambno vedenje oziroma izogibanje 

stresnim situacijam na delovnem mestu. 

Osebnost vpliva na zdravje tudi preko zdravega načina ţivljenja, na kar imata največji vpliv 

osebnostni dimenziji vestnost in odprtost. Posamezniki z višje izraţeno vestnostjo se bolj 

drţijo zdravnikovih priporočil in se drţijo pravil o zdravem ţivljenjskem slogu in s tem delujejo 

preventivno. Bolj izobraţeni posamezniki pa imajo v večini višje izraţeno dimenzijo odprtost. 

Prav višja izobrazba in ţelja po novih informacijah pa prispevata k osveščanju ljudi o 

zdravem načinu ţivljenja (Musek, 2010). 

1.2.6.2 Lokus kontrole 

Za zdravje v povezavi s stresom je pomemben tudi lokus kontrole, ki opredeljuje 

posameznikovo prepričanje o tem, kaj in kdo nadzira njegovo zdravje. Posamezniki z 

zunanjim lokusom kontrole so prepričani, da je njihovo zdravje odvisno od vedenja drugih 

oseb ali je posledica usode, sreče in naključja. Ti se običajno vdajo v usodo, kar ne pomaga 

pri uspešnem reševanju problemov. Posamezniki z notranjim lokusom kontrole pa so 

prepričani, da je njihovo zdravje odvisno od njih samih, od njihovega vedenja, zato se tudi 

trudijo za aktivno vedenje, povezano z zdravim načinom ţivljenja.  
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1.2.6.3 Osebnostni tipi 

Na to, za katerimi boleznimi v povezavi s prevelikimi čustvenimi obremenitvami najpogosteje 

zbolimo, imajo vpliv tudi osebnostni tipi, katerim pripadamo. Friedman in Rosenman sta ţe v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja odkrila pomen osebnostnih tipov vedenja. Tip A je 

povezan z boleznimi kardiovaskularnega sistema (Friedman, 2000). Za te posameznike so 

značilni velika tekmovalnost, ambicioznost, sovraţnost in cinizem, nezaupanje, jeza, občutje 

stalnega pomanjkanja časa, nepotrpeţljivost, glasno in hitro govorjenje, hitre in sunkovite 

kretnje. Tip A je bolj nagnjen k stresnim situacijam, njihova psihofiziološka aktivacija je 

kvantitativno in kvalitativno drugačna kot pri tipu B, ki predstavlja diametralno nasprotje tipu 

A. Povečano izločanje specifičnih stresnih hormonov in aktivacija simpatičnega ţivčnega 

sistema vodi k negativnim vplivom na kardiovaskularni sistem. Osebe, ki pripadajo tipu C, so 

nagnjene k potlačevanju in zanikanju negativnih občutij, ne znajo se potegniti zase in raje 

vse sami naredijo. Čutijo se nemočne, so pasivni in nagnjeni k depresiji. Osebe tipa C 

pogosteje obolijo za različnimi vrstami raka. Tip D označujemo kot distresni tip. Te osebe 

močneje doţivljajo negativne emocije in močneje zavirajo njihovo izraţanje v socialnih 

interakcijah. Zanje je značilno obolevanje za kardiovaskularnimi obolenji in 4-krat pogostejša 

smrtnost za temi boleznimi.  

 

1.2.7 Povezava stresa z bolezenskimi simptomi 

Ţe dolgo časa poznamo povezavo med telesom in psiho. Mentalni procesi imajo močno 

vlogo pri različnih telesnih funkcijah in simptomih. Ko obolimo za različnimi duševnimi 

boleznimi, to občutimo tudi preko telesnih simptomov. Pri depresiji, anksioznosti poznamo 

somatske simptome, kot so glavobol, difuzna bolečina, gastrointestinalne teţave, omotica in 

pospešeno bitje srca. Obratno pa prav tako podobne somatske teţave povzročijo skrb, 

probleme s spanjem itd. Z naraščajočimi somatskimi in psihičnimi problemi nastane začaran 

krog (Lundberg in Cooper, 2011).  

Mentalni procesi, kot so atribucije, verjetja, pogojevanja, lahko inducirajo močne somatske 

simptome. Stockhurst in dr. (2006) to pojasnjujejo v svoji raziskavi, kjer ugotavljajo, da 

onkološki pacienti pri zdravljenju s kemoterapijo ob stranskih učinkih zdravljenja razvijejo s 

pogojevanjem tudi kasnejše ponavljajoče se slabosti in bruhanje ţe samo ob ustreznem 

stimulusu (npr. ko medicinska sestra pripravlja kemoterapijo). 
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Komunikacija med moţgani in ostalimi deli telesa neprestano poteka preko različnih poti. 

Nekateri procesi bazirajo na podlagi povratne zanke. Ena izmed takšnih aktivnosti je 

uravnavanje srčnega utripa in krvnega pritiska v povezavi z aktivnostjo telesa. Telo pošilja 

nazaj v moţgane informacijo o potrebah organizma glede na delo, moţgani pa na podlagi 

informacij uravnavajo pritisk in utrip. V regulaciji kardiovaskularnega sistema in 

nevroendokrinega odziva na stres ima avtonomni ţivčni sistem posebno vlogo. Ta sestoji iz 

simpatičnega in parasimpatičnega dela. V organizmu oba skrbita za uravnoteţen odnos med 

aktivnostjo, vzburjenjem in mobilizacijo energije (boj in beg) ter počitkom, okrevanjem in 

skladiščenjem energije na drugi strani. 

Komunikacija v telesu pa poteka tudi s pomočjo hormonov, ki jih izločajo endokrine ţleze. 

Najpomembnejša ţleza z notranjim izločanjem, ki je locirana v moţganih in deluje pod 

vplivom hipotalamusa, je hipofiza. Ta ima največjo vlogo pri stresnem odzivu. Ko moţgani 

preko čutil dobijo sporočilo o pogojih v okolju, na podlagi izkušenj iz preteklosti sproţijo 

ustrezen odziv. To pomeni, da pride do podobnega odziva tudi takrat, ko nas samo skrbi o 

moţnih dogodkih.  

V stresnem odzivu ima veliko vlogo tudi imunski sistem (Lundberg in Cooper, 2011). Njegova 

glavna vloga je obramba telesa proti virusom, bakterijam in ostalim mikroorganizmom ter 

vsem tujim substancam in abnormalnim celicam (rakaste celice). Ko na primer pride do 

virusne okuţbe, se kot stresni odziv začnejo izločati citokini. Človek se več ne počuti dobro in 

je utrujen. Zaradi tega počivamo in vse moči usmerimo v boj z boleznijo. Zviša se nam tudi 

telesna temperatura. 

Zaradi zaznanega stresa in drugih mentalnih procesov so nevroendokrini, kardiovaskularni, 

imunski, gastrointestinalni, muskulatorni sistemi največkrat funkcionalno moteni in se kaţejo 

v ustreznih bolezenskih simptomih. 

 

1.2.8 Odziv nevroendokrinega in kardiovaskularnega sistema na stres 

Ob stresnem odzivu pride do sekrecije dveh kateholaminov, adrenalina in noradrenalina. 

Sekrecija adrenalina in noradrenalina je pomembna za hiter odziv (manj kot minuta) za 

spopadanje z akutnimi stresorji. Noradrenalin (Lundberg in Cooper, 2011) je bolj tesno 

povezan s fizičnim, adrenalin pa z mentalnim stresom. Kateholamini povzročijo porast 

krvnega pritiska in povečajo srčni utrip, kar pospeši prenos hrane in kisika v mišice, srce in 

moţgane in omogoči posamezniku bolj učinkovit ''boj''. Prav tako pospešijo aktivacijo glukoze 
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iz jeter in omogočijo telesu več energije. Pride tudi do prerazporeditve energije, in sicer pride 

do arteriokonstrikcije v skoraj vseh organih, razen srcu, moţganih in pljučih, v mišicah pa 

pride do vazodilatacije. Ţile v koţi se skrčijo in preprečijo potencialno izgubo krvi ob 

poškodbah, znojne ţleze se odprejo, kar omogoča učinkovito hlajenje. Čuti se izostrijo, 

postanemo bolj pozorni, izločajo se endorfini, kar ima protibolečinski efekt. Pravilna 

regulacija kardiovaskularnega delovanja je nujna za ustrezno adaptacijo in spopadanje pri 

različnih fizičnih in mentalnih zahtevah. Pri fizičnih aktivnostih je nujna za preţivetje, toda pri 

mentalnih aktivnostih, kjer je fizična aktivnost majhna, lahko ob kronični hiperaktivnosti 

kardiovaskularnega sistema pride do kardiovaskularnih obolenj (arteroskleroza, hipertenzija, 

miokardni infarkt).  

HPA (hipotalamus – hipofiza - nadledvična ţleza) os skrbi za skupino odzivov na stres s 

sekrecijo kortikosteroidov. Najpomembnejši je kortizol. HPA os je povezana s počasnejšimi 

procesi, zato je pomembna pri adaptaciji ob kroničnem stresu. Kortizol vpliva tudi na 

metabolizem, hrambo maščob, aktivnost imunskega sistema in določene mentalne funkcije, 

kot je na primer spomin (Lundberg in Cooper, 2011). 

  

1.2.9 Bolezni, povezane z akutnim in kroničnim stresom  

Bolezni, povezane z akutnim ali kroničnim stresom, se pojavijo, kadar se telo po doţivetem 

stresu zaradi različnih dejavnikov ne revitalizira. Sapolsky (2004) ugotavlja vlogo počitka in 

okrevanja kot pomemben faktor pri nastanku s stresom povezanih bolezni. Poudarja 

pomembno razliko med funkcioniranjem ţivali in ljudi v stresni situaciji. Ţivali se znajo takoj 

po akciji (boj ali beg) sprostiti in se posvetiti drugi aktivnosti, človek pa te sposobnosti nima. 

Še več, premišljuje o preteklih izkušnjah, se boji podobnih izkušenj v prihodnosti in s tem 

obdrţi aktiviran stresni sistem dolgo časa, kar lahko povzroči disregulacijo pomembnih 

telesnih sistemov in s tem nastanek bolezni.  

1.2.9.1 Akutni stres 

Ob nenadnem stresnem dogodku čutila opozorijo moţgane na grozečo nevarnost, ti pa takoj 

sproţijo nevroendokrini odziv (adrenalin, noradrenalin). Podoben odziv sproţi ţe sama misel 

o stresni situaciji, včasih pa pride do tega odziva povsem na nezavedni ravni. Tudi med 

normalnim delom se raven adrenalina in noradrenalina poveča za od 50 do 100 % v 

primerjavi z obdobjem nedela. Pri izrazito stresni situaciji pa se ta raven poveča več kot 10-

krat (Lundberg in Cooper, 2011).  
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Akutni stres povzroči fokusirano pozornost (ang. tunnel vision) z namenom večje 

osredotočenosti na trenutno groţnjo (Lundberg in Cooper, 2011), kar je evolucijsko pomenilo 

pomembno prilagoditev za preţivetje. Ob tem zanemarimo periferne informacije, kar pa je 

lahko v današnjem svetu v cestnem prometu vzrok za nesrečo. Pri odločanju na delovnem 

mestu pa lahko pod časovnim pritiskom tako zanemarjanje obrobnih informacij privede do 

odločitev, ki imajo negativne posledice. 

Ob akutnem stresu (npr. vdor mikroorganizmov v telo) se poveča aktivnost imunskega 

sistema. Poveča se tudi stopnja strjevanja krvi z namenom preprečevanja krvavitev ob 

eventualni poškodbi. Prav tako pride pri akutnem stresu tudi do blokade bolečine, kar 

omogoči posamezniku, da se osredotoči na reševanje nastale situacije. Upočasni se 

prebava, ker je preskrba z energijo hitrejša iz telesnih zalog kot pa iz prebavnih procesov, ki 

so počasnejši. 

1.2.9.2 Kronični stres 

Kadar smo vsakodnevno izpostavljeni stresnim dogodkom in med njimi ni toliko časa ali 

priloţnosti, da se telo povrne v bazično stanje, pride do kroničnega stresa. Takrat se pojavi 

disregulacija HPA osi, kar lahko privede do hiper ali hipoprodukcije kortizola in povzroči 

različna bolezenska stanja oziroma zdravstvene teţave. Cusingov sindrom, depresija, 

diabetes tipa 2 in pomanjkanje spanja so stanja, ki se povezujejo s hiperprodukcijo kortizola. 

Kronična utrujenost, fibromialgija, alergije, revmatoidni artritis in izgorelost pa so povezani s 

hipoprodukcijo kortizola (Lundberg in Cooper, 2011). 

Imunost ob stresu naraste, vendar pa začne ob kroničnem stresu zaradi večje količine 

kortizola imunska odpornost organizma upadati (Dhabhar, 2002), zato se povečuje 

občutljivost na infekcije. Prepogosta aktivacija imunskega odziva kot rezultat ponavljajočih se 

stresov lahko poveča tveganje za avtoimune bolezni, diabetes, revmatoidni artritis, astmo in 

alergije. Imunski sistem ima tudi pomembno vlogo pri onemogočanju rasti rakastih celic, torej 

se pri oslabljeni imunosti lahko omogoči dobro okolje za rast in razvoj tumorjev. 

Ob močnem stresu je naloga kognitivnega aparata, da si za dolgo časa zapomni dogodek, 

vključno s čustvenim odzivom (Lundberg in Cooper, 2011). To nam pomaga obvarovati se 

podobnih stresnih dogodkov v prihodnosti. Vendar pa si na delovnem mestu lahko močno 

vtisnemo v spomin tudi negativne stresne dogodke, povezane z vodjo ali sodelavci, kar lahko 

privede do nezadovoljstva v sluţbi in s tem posledično do kroničnega stresa, kar pa tudi 

predstavlja višje tveganje za teţave z zdravjem.  
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Lundberg in Cooper (2011) povzemata telesni odziv na kronični stres v naslednjih motnjah: 

 disregulacija stresnega odziva (HPA os), 

 hipertenzija, 

 arteroskleroza, 

 motnje presnove – akumulacija abdominalne maščobe, 

 motnje imunskega sistema, 

 povečana občutljivost na bolečino, 

 motnje spominskih funkcij, 

 zmanjšana učinkovitost. 

 
Simptomi, ki se pojavljajo pri kroničnem stresu, so: 
 

 zmanjšana učinkovitost, 

 pomanjkanje motivacije, 

 teţave s pozornostjo, spominom, 

 difuzna bolečina, 

 teţave s spanjem, 

 dolgotrajne infekcije, 

 bolečine v prsih, palpitacije, 

 hiperobčutljivost, 

 omotica. 

Ob kroničnem stresu se pojavlja negativno čustvovanje, kot so anksioznost, nezadovoljstvo, 

ţalost, depresija, to pa vpliva na posameznikovo učinkovitost. 

Med stresom telo reagira s povišano stopnjo strjevanja krvi z namenom preprečevanja 

krvavitev ob eventualni poškodbi. Ta mehanizem pa lahko ob ponavljajočih se vsakodnevnih 

psiholoških stresih privede do koronarnih bolezni (Von Kanel in dr., 2001), zamašitve ţil in s 

tem tudi do miokardnega infarkta. Dodatno pa ima velik vpliv na kardiovaskularne bolezni 

ţivljenjski slog, povezan s kajenjem, pomanjkanjem gibanja, nezdravo prehrano, kar pa je v 

veliki meri povezano s stresom na delovnem mestu. Psihosocialni stres povzroči zvišan krvni 

pritisk in srčni utrip, za pridobitev več potrebne energije pa povišano stopnjo glukoze in 

prostih maščobnih kislin. Kadar so ti procesi kronični, pride do strukturnih sprememb v ţilah, 

ţile se zoţijo, oviran je pretok krvi. Glede na povečano stopnjo strjevanja krvi pa se še 

poveča moţnost zamašitve ţil in s tem moţnost ishemije.   
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Občutljivost na bolečino regulirata periferni in centralni ţivčni sistem (Zhuo, 2007). Pri 

stresnem odzivu je bolečina blokirana, kar omogoči posamezniku, da se osredotoči na 

reševanje nastale situacije. Kadar pa neprestano delamo pod stresnimi okoliščinami, lahko 

zaradi tega mehanizma pride do poškodb telesa. Ob kroničnem stresu zaradi prepogostih 

blokad pride do zniţanja bolečinskega praga in s tem do večje občutljivosti na bolečino. 

Primer takega negativnega izida je sindrom fibromialgije (Lundberg in Cooper, 2011). Ta 

predstavlja ne samo povečano občutljivost na bolečino, ampak tudi generalizirano bolečino, 

kar lahko privede do začaranega kroga. 

Med stresom se prebava upočasni, ker je preskrba z energijo hitrejša iz telesnih zalog kot pa 

iz prebavnih procesov, ki so počasnejši. Vsi prebavni procesi so upočasnjeni, vključno s 

proizvodnjo sline. Zato se pojavljajo suha usta in zmanjšana potreba po hrani. Ob kroničnem 

stresu in konstantno zvišanih stopnjah kortizola pride do zniţanja anaboličnih hormonov, kot 

so estrogen, testosteron, rastni hormoni, ki so pomembni za regeneracijo. Spremeni se 

mišična masa, telo se preoblikuje tako, da se začne maščoba nabirati okrog trebuha, mišične 

mase pa zmanjkuje.  

Kronični stres je tudi povezan z nastankom ţelodčnega ulkusa. Sicer obstaja razlaga, da 

ulkus povzroča bakterija Helicobacter Pylori, vendar pa Sapolsky (2004) ugotavlja, da ima 50 

odstotkov prebivalstva to bakterijo v svojem gartrointestinalnem traktu, vendar jih zboli le 20 

odstotkov. To razlaga s stresom, ki naj bi zaradi zmanjšane produkcije sline in s tem slabše 

prebave ter zaradi stresa stanjšanih in bolj občutljivih sten ţelodca, omogočal laţjo 

penetracijo bakterije in s tem poškodovanja stene.  

Mišično-skeletna obolenja so ena izmed najbolj razširjenih bolezni, povezanih z delovnim 

mestom. Glede na poročila Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (2011) ima kar 

od 15 do 42 odstotkov zaposlenih v EU-27 teţave z mišično-skeletnimi obolenji. Dolgo časa 

so jih izključno povezovali s fizičnimi pogoji na delovnem mestu. Glede na to, da se delovna 

mesta spreminjajo v smislu od fizičnega proti preteţno mentalnemu in je vedno bolj 

poskrbljeno za ergonomske pogoje dela, bi pričakovali manj tovrstnih obolenj, vendar temu ni 

tako. Schleifer, Spalding, Kerick, Cram, Ley in Hatfield (2008) ugotavljajo povezave med 

mentalnim stresom, delovnimi obremenitvami in pritiski, nizko kontrolo in bolečinami v vratu 

in zgornjih okončinah. Vzročni mehanizem bolečin v trapezni mišici je, da stres povzroči 

preveliko napetost mišice. Neravnovesje med psihosocialnimi zahtevami sluţbe in 

strategijami spoprijemanja s stresom zaposlenega poveča mišično napetost, aktivnost 

simpatikusa in sproščanje kateholaminov. Povzroči tudi hiperventilacijo, ki povzroči 
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zmanjšanje CO2 v motornih nevronih in s tem povečanje napetosti v mišici. Pri delu z 

računalnikom ne čutimo utrujenosti, tako kot pri drugem fizičnem delu, zato tudi nimamo 

potrebe po počitku. To prinese kumulacijo napetosti, kar se kasneje odraţa v mišičnih 

bolečinah.  

Količina kortizola vpliva tudi na spomin. Normalna količina pripomore k shranjevanju 

podatkov, medtem ko visoke vrednosti kortizola okvarijo spomin. Zaradi konstantno prevelike 

količine kortizola pride do degeneracije dendritov v hipokampusu, kar povzroči zmanjšanje 

tega območja in posledično nastanejo teţave pri mentalnih procesih, kar lahko vpliva na 

spominske funkcije in odločanje v pomembnih trenutkih (Sapolsky, 1996, v Nadeau in Rivest, 

2003). Atrofija hipokampusa, ki jo povzroči stres, je reverzibilna.  

Ni jasno začrtane ločnice med kratkotrajnim in dolgotrajnim stresom, zato je zelo pomembno, 

da se po vsakem akutnem stresu lahko regeneriramo in prekinemo ponavljajoči se fiziološki 

odziv telesa na stresni dogodek. Zato je zelo pomembna dovolj velika količina spanja 

(priporočeno je vsaj sedem ur), za katerega velja, da naj bi bil kakovosten in nepretrgan. 

Riva in ostali (2010) ugotavljajo, da ţenske, ki trpijo za fibromialgijo, nimajo dovolj 

kakovostnega spanja. 

1.2.9.3 Alostatska obremenitev in posledice 

Telo ima sposobnost doseči stabilnost skozi spremembe. Normalen zdrav odziv na stres 

vsebuje hitro aktivacijo telesnih sistemov, ki pomagajo pri spoprijemanju s stresorji. Enako 

pomembno pa je, da je organizem sposoben ustaviti te procese, ko je stres končan. Pogosta 

aktivacija stresnih sistemov brez moţnosti počitka in obnove lahko povzroči disregulacijo 

sistemov, kar posledično pomeni okvarjeno funkcijo stresnega odziva. Kakšne so lahko 

posledice takšnih prekomernih sprememb brez moţnosti okrevanja, ko pride do previsoke 

alostatske obremenitve, ugotavljajo različne študije, omenjene v nadaljevanju.  

Lundberg in Cooper (2011) v vzhodnem delu EU ugotavljata naraščanje zdravstvenih 

problemov. V Rusiji po padcu komunizma ugotavljata zmanjšano pričakovano ţivljenjsko 

dobo moških. Sprememba sistema je takrat pomenila za večino prebivalcev ogromne 

socialne, ekonomske in politične spremembe ter s tem povečano alostatsko stresno 

obremenitev, ki je nastala zaradi dolgotrajnih stisk in negotovosti. Podobno pa Kristenson 

(1998) v svoji raziskavi zaključuje, da obstajajo razlike v smrtnosti pri kardiovaskularnih 

obolenjih med delavci v Litvi in na Švedskem. Glavna razlika, ki posledično prinaša večjo 

smrtnost pri litovskih delavcih, med njimi je, da imajo litovski delavci močnejše delovne 
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obremenitve, niţjo socialno in emocionalno podporo v sluţbi, višjo vitalno izčrpanost in 

depresijo ter manjše moţnosti za spoprijemanje s stresom, niţjo samozavest in socialno 

integracijo in s tem višjo alostatsko obremenitev in posledično slabše zdravstveno stanje. 

Zavedati se je treba učinka kumulacije bremena, ki se lahko pokaţe kot tveganje za zdravje. 

Če potegnemo analogijo s Selyjevim modelom stresa, bi lahko rekli, da če je faza odpora 

neučinkovita in se obremenitve kumulirajo, nimamo moţnosti regeneracije, pride posledično 

do izčrpavanja organizma, apatije, izgorelosti, kronične utrujenosti in lahko tudi do ''karoši'' - 

smrti zaradi prekomernega dela. 

 

1.3 DELOVNO MESTO KOT POVZROČITELJ STRESA IN BOLEZNI ALI POZITIVNEGA 

IZZIVA IN ZADOVOLJSTVA 

 

1.3.1 Stres na delovnem mestu 

Stres je sestavni del našega ţivljenja. Vire stresa, pozitivnega ali negativnega, pa lahko  

predstavljajo tako dejavnosti in dogodki v našem zasebnem ţivljenju kot tudi delovno mesto. 

Prav delovno mesto predstavlja velik vir negativnega stresa, ki ga doţivimo. Palmer, Cooper 

in Thomas v modelu stresa na delovnem mestu celovito predstavijo potencialne nevarnosti 

za nastanek stresa, ki delujejo na zaposlene, individualne in organizacijske simptome stresa 

ter negativne posledice stresa in ceno za organizacije, ki jo prinaša stres na delovnem 

mestu. 
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Slika 2. Model stresa na delovnem mestu Palmer, Cooper in Thomas. (Palmer, Cooper, 

2010) 

 

1.3.2 Modeli stresa na delovnem mestu 

Stres na delovnem mestu razlagajo z različnimi modeli (Karasek in Theorell, 1992). Ti 

povezujejo stres na delovnem mestu in bolezni, vezane na stres, govorijo o delu kot 

stimulaciji, doseganju blagostanja in zdravja, drugi spet poudarjajo pomen ravnovesja med 

zahtevami na delu in zaznanimi sposobnostmi posameznika, da uresniči te zahteve. 

1.3.2.1 Model odnosa med zahtevami in viri  

Ko posameznik čuti, da so njegove zaznane sposobnosti v ravnoteţju z zaznanimi zahtevami 

delovne situacije, je stimuliran in se prijetno počuti. To ravnoteţje pa je lahko porušeno, če 

podcenjuje svoje zmoţnosti ali pa precenjuje zahteve na delu. Slaba samozavest lahko 

povzroči, da ţe srednje zahtevno delo lahko povzroča stres. Tudi kvalitativno ali kvantitativno 

prezahtevne naloge, konfliktne naloge in ekstremno dolg delovni čas povzročajo stres. Prav 
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tako pa lahko nasprotno povzročijo stres preblage zahteve za posameznikove sposobnosti, 

nezmoţnost delodajalca ali same narave dela, da bi se izkoristile posameznikove izkušnje, 

izobrazbo in sposobnosti. To se pogosto dogaja pri rutinskem delu, kadar je narava dela 

takšna, da ni mentalnih zahtev. Podobno se dogaja pri nezaposlenih, ljudeh na bolniški in 

upokojencih. Isto se lahko tudi dogaja tujcem, ki ne poznajo dobro jezika deţele, v kateri 

ţivijo in morajo poprijeti za manj zahtevna dela. 

1.3.2.2 Model odnosa med zahtevami – kontrolo - socialno podporo  

Model v osnovi temelji na dveh dimenzijah, in sicer zahteve in kontrola. Zahteve se nanašajo 

tako na mentalno kot na fizično delo. Dimenzija zahteve se nanaša na zahteve po hitrosti 

dela, teţavnosti dela in pomanjkanju časa za zaključek dela. Kontrola pa se nanaša na 

dejansko kontrolo, ki jo imamo nad delovno situacijo; tempo dela, narava opravila, širina 

odločanja, vpliv na način, metode, rutino in moţnost uporabiti oziroma imeti priloţnost 

uporabe svojih sposobnosti. Socialna podpora na delu predstavlja dobre odnose s kolegi in 

vodstvenimi delavci, pomoč, če jo potrebujemo, in povratno informacijo. 

Pri kombinaciji kontrole in zahtev lahko prepoznamo štiri različne delovne situacije. Visoke 

zahteve in visoka kontrola predstavlja aktivno delovno situacijo, motivacijo, zadovoljstvo z 

delom, zdravje, blagostanje in visoko produktivnost. Poleg tega pa visoka zaznana socialna 

podpora pri tem prispeva še k višjemu zadovoljstvu in pozitivnim čustvom.  

Kombinacija visokih zahtev ob nizki kontroli predstavlja visoko delovno obremenjenost, ki 

povzroča stres, slabo zadovoljstvo pri delu in končno tudi zdravstvene probleme. Primer 

takih zaposlitev so blagajničarka v supermarketu, delavec na tekoči liniji. Če je poleg tega 

prisotna tudi nizka socialna podpora, se delavčeva obremenitev in s tem tudi ranljivost še bolj 

povečata.  

Drugi dve kombinaciji - nizke delovne zahteve – visoka kontrola in nizke delovne zahteve – 

nizka kontrola - sta opisani kot nizko zahtevno delo in pasivno delo. Nizko zahtevno delo ne 

povzroča zdravstvenih problemov, medtem ko pasivno delo lahko predstavlja vzrok za 

premajhno stimulacijo in s tem tudi povzroči stresni odziv in kasneje zdravstvene teţave.   

Podpora kolegov in nadrejenih je pomembna za zadovoljstvo pri delu in prav tako za zdravje. 

Odgovarjajoča povratna informacija o opravljenem delu in delovnih doseţkih vsebuje 

odobravanje in spodbudo za dobro opravljene naloge in tudi kritiko za slabo opravljeno delo. 

Velik dejavnik stresa je negotovost, ki pomeni stanje, v katerem ne vemo, kaj se od nas 



 

25 

pričakuje. K zmanjševanju stresa na delovnem mestu in zaznani varnosti pa precej prispeva 

prepričanje, da lahko pričakujemo pomoč, če bi jo eventualno potrebovali.  

1.3.2.3 Model neravnotežja med trudom in nagrado (ang. effort – reward imbalance: ERI)  

Ta model se nanaša na socialno reciprociteto. Ko podpišemo pogodbo o zaposlitvi, to 

pomeni, da bo zaposleni za delodajalca opravljal določena dela in da zanje dobi zaposleni 

določeno plačilo. To pa poleg mesečne plače vključuje tudi dobre moţnosti za kariero, 

varnost, status in odobravanje. Če pride do neravnoteţja v socialni reciprociteti, se pri 

zaposlenem sproţijo močna negativna čustva, lahko pride do povečanega delovanja 

avtonomnega ţivčnega sistema, kar zvišuje tveganje za kardiovaskularna obolenja. Pravično 

plačilo vzbudi pozitivne občutke, kar vpliva na blagostanje in zdravje. Močan dodaten 

dejavnik pa lahko predstavlja tudi posameznikova prevelika pripadnost organizaciji (Lau, 

2008).  

 

 

Slika 3. Model ERI (vir: Siegrist, 2008) 

Po ERI modelu pride do nereciprocitete ob pojavu prevelike zavezanosti, odvisnosti ali zaradi 

strateške izbire. Za posameznike, ki vloţijo v delo veliko truda in v zameno dobijo premajhno 
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nagrado, ob tem pa zaradi velike pripadnosti in zavezanosti neprestano mislijo na delo, lahko 

takšna aktivnost pomeni veliko škodo za njihovo zdravje. Takšno ravnanje je tudi povezano z 

ţeljo po odobravanju v sluţbi, čeprav za premajhno nagrado. Pogosto so to ljudje, ki niso 

dovolj samozavestni. To mnogokrat vodi v burn-out sindrom in zlom (Siegrist, 2008) 

Odvisnost je značilna pri določenih vrstah zaposlitve, posebno pri ne dovolj usposobljenih 

delavcih, starejših, delavcih z omejeno mobilnostjo ali omejenimi delovnimi zmoţnostmi in 

zaposlenimi za določen čas. Ti zaposleni so precej odvisni od delodajalcev in oblikovanja 

zanje slabših pogodbenih obveznosti, ker običajno nimajo druge moţnosti. Prav takšna 

odvisnost je značilna za sodobno globalizirano ekonomijo ob hitro spreminjajočem se 

tehnološkem napredku, rastočih trgih, zahtevah po fleksibilnosti in s tem tudi vedno večjo 

nestabilnosti zaposlitve. Strateška izbira pa je stanje, ki ga zaposleni običajno izberejo 

prostovoljno in je povezano z intenzivnim delom ob minimalnih stroških za delodajalca. To 

stanje traja omejen čas in je včasih potrebno za dosego določenih strateških ciljev. 

Mnogokrat se zanj odločajo mladi na začetku kariere ali v sluţbah, kjer vlada močna 

konkurenca. ERI model se je pokazal kot zelo relevanten za napovedovanje zdravja v hitro 

spreminjajočem se delovnem okolju. 

1.3.2.4 Model CATS (ang. Cognitive Activation Theory of Stress) 

Model CATS (Ursin in Eriksen, 2004) razlaga, kako posameznikova predvidevanja uspeha 

(''Saj mi bo uspelo.'') sicer sproţijo vzburjenje, vendar to ne pušča negativnih posledic. Neko 

srednje vzburjenje se pri počitku takoj povrne na bazično stopnjo. Nasprotno pa, kadar smo 

prepričani, da nimamo vpliva na dogajanje (''Nikakor ne morem nadzorovati poteka 

dogodkov.''), da je dogajanje odvisno od drugih, usode in podobno, se pojavi podaljšan 

stresni odziv, ki je škodljiv. Katastrofične avtomatske misli (''Kar koli storim v tej situaciji, mi 

ne bo uspelo.'') sproţijo občutke nemoči, anksioznost, depresijo in številne bolezni, 

povezane s stresom. Kratkotrajni stresni odziv ni škodljiv, vendar pa kronični stres povzroči 

ţe prej omenjeno alostatsko obremenitev, ki pa je škodljiva za zdravje. Podobno tudi 

fenomen naučene nemoči pomeni pri zaposlenih ponavljajočo se nekontrolirano 

izpostavljenost stresu. Takšni posamezniki tudi tedaj, ko bi lahko kaj spremenili, ne naredijo 

ničesar in bolj verjetno zbolijo za depresijo. Ta model je povezan z lokusom kontrole.  

 

1.3.3 Pravičnost in nepotrebno delo 

Kot povzročitelj stresa na delovnem mestu je opisana tudi stopnja zaznane pravičnosti. 

Ugotovili so, da imajo zaposleni z visoko zaznano stopnjo pravičnosti na delovnem mestu 
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manjšo moţnost obolevanja za boleznimi kardiovaskularnega sistema kot zaposleni s 

srednjo ali nizko zaznano stopnjo pravičnosti na delovnem mestu. Poleg tega pa Semmer in 

sodelavci (2010) potrjujejo še novo dimenzijo, ki prav tako povzroča stres na delovnem 

mestu. To je nepotrebno delo. Nanaša se na naloge, ki jih zahteva delodajalec, ki se zdijo 

zaposlenemu nerazumne ali pa nepotrebne. Nekatere zahteve so lahko za zaposlene tudi 

ţaljive, saj so povezane z zaznano identiteto zaposlenega. Seveda pa je treba biti pri tem 

konceptu previden, saj so lahko v specifični situaciji za specifično osebo vsa dela nepotrebna 

oziroma nerazumna. 

 

1.3.4 Pozitivno in negativno delo 

Delo je pomembno za ljudi iz mnogo razlogov. Ljudem v ţivljenju daje pomen, jim strukturira 

čas, prispeva k statusu posameznika, vpliva na socialna razmerja, osebni razvoj in je seveda 

pomemben ekonomski vir preţivetja (Lundberg in Cooper, 2011). Raziskave potrjujejo, da 

imajo ţenske, ki so zaposlene, boljše psihično in fizično stanje in ţivijo dlje kot gospodinje. 

Stres, ki ga povzroča negativno delo, je bolj povezan z obolevnostjo, kot stres, ki je 

povzročen s preveliko vključenostjo v delo, preobremenjenostjo z delom in preveliko 

zavezanostjo sluţbi. Čeprav tudi vključenost v pozitivno delo ni zagotovilo za to, da se 

izognemo boleznim, ki so povezane s stresom na delu, kot nam dokazujejo primeri 'karoši' 

smrti in raziskave o boleznih, povezanih z osebnostnim tipom A. Razlika med stresom, ki ga 

povzroča negativno delo, in stresom, ki ga povzroča pozitivno delo, je predvsem v tem, da pri 

negativnem delu teţko prenehamo misliti na sluţbo, še posebno, če se čutimo negotove ali 

pa smo nezadovoljni s sluţbo, sodelavci ali šefom. To seveda povečuje alostatsko 

obremenitev, stres postane kroničen in ne moremo se razbremeniti in regenerirati. Nasprotno 

pa smo pri stresu, ki nastane pri pozitivnem delu, običajno po končani nalogi zadovoljni, 

čeprav utrujeni. Zato tudi ni teţav z regeneracijo, saj nimamo stalnih negativnih avtomatskih 

misli, ki nas obremenjujejo in podaljšujejo stres. Problem lahko nastane tudi pri pozitivnem 

delu, vendar le tedaj, če smo preveč pripadni in preveč zavezani delu in si ne dopustimo 

sprostitve. 

 

1.3.5 Zadovoljstvo z delom 

Za zadovoljstvo na delovnem mestu so pomembni faktorji, kot so število delovnih ur, 

organizacijska kultura, stil vodenja, obremenitve na delu in avtonomija oziroma kontrola nad 

delom. Precej študij raziskuje povezanost med zadovoljstvom na delu in boleznijo (Farangel 
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in sod., 2005). Zadovoljstvo je determinirano s čustvi zaposlenega o tem, kako zanimivo je 

njegovo delo, kakšna so razmerja med sodelavci in nadrejenimi, kakšne so moţnosti kariere, 

avtonomije in seveda plačila za opravljeno delo. Farangel in sod. (2005) menijo, da je 

zadovoljstvo močno povezano z burn-out sindromom, depresijo, anksioznostjo in rahlo tudi z 

nekaterimi fizičnimi obolenji. Zadovoljni delavci so tudi bolj produktivni. 

 

1.3.6 Deloholizem 

Osebnostne karakteristike v interakciji z delovno klimo in preveč zavzetosti lahko privedejo 

do resnih posledic za zdravje. Deloholiki so ljudje, ki so zasvojeni z delom in jim je delo 

najpomembnejša stvar v ţivljenju. Ekstremna oblika deloholizma se je pokazala na 

Japonskem v 'karoši' sindromu, ko je prišlo zaradi prevelikega deloholizma pri nekaterih 

zaposlenih do odpovedi srca ali kapi in posledično do smrti (Lundberg in Cooper, 2011).  

 

1.3.7 Razlike med spoloma 

Ţenske običajno poročajo o več zdravstvenih teţavah kot moški. Poročajo o mišičnih 

bolečinah, problemih s spanjem, spremembi razpoloţenja, kronični utrujenosti, izgorelosti, 

fibromialgiji in glavobolih. Zanimivo pa je, da imajo ţenske daljšo ţivljenjsko dobo kot moški. 

Teţave, o katerih poročajo ţenske, niso ţivljenjskega pomena, v nasprotju s tem pa moški 

ţivijo bolj rizično ţivljenje, delajo na fizično teţjih delovnih mestih in njihovo vedenje in 

kardiovaskularne bolezni so verjetno tiste, ki vplivajo na njihovo ţivljenjsko dobo. Pogosteje 

tudi umirajo zaradi pljučnega raka, ki je posledica kajenja, bolj nezdravo se tudi 

prehranjujejo, medtem ko se ţenske pogosteje ukvarjajo s telesno aktivnostjo zaradi 

zdravstvene preventive (Mayer, 2004). Kardiovaskularne bolezni v enaki meri prizadenejo 

ţenske in moške, čeprav moške prej kot ţenske, vendar pa imajo na to vpliv tudi ţenski 

zaščitni hormoni, ki pa jih po menopavzi ni več, in se obolevnost za infarktom izenači z 

moškimi. 

Moški in ţenske delajo običajno na različnih delovnih mestih. Ţenske so bolj pogosto 

zaposlene v poklicih, kot so nega, administracija, izobraţevanje in podobno, moški pa so bolj 

pogosto na vodilnih poloţajih ali pa delajo na bolj fizično izpostavljenih delovnih mestih. Tudi 

če primerjamo delo zdravnika glede na spol, si ţenske bolj pogosto izberejo specializacijo za 

pediatra, geriatra, psihiatra, kar pomeni zelo veliko čustveno vpletenost. Moški pa si bolj 

izbirajo kirurgijo, kardiologijo, ortopedijo, kar nasprotno predstavlja manjšo čustveno 
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vpletenost. Ţenske zdravnice tudi pogosteje poročajo o visoki stopnji stresa kot moški. 

Moţno razlago za večjo stresno obremenjenost lahko najdemo tudi v dejstvu, da so ţenske v 

sluţbi obremenjene poleg delovnih obveznosti tudi z razmišljanjem o domu in obveznostih, ki 

jih čakajo doma (Lundberg in Cooper, 2011).   

 

1.3.8 Socialno-ekonomski status in zdravje 

Različne raziskave ugotavljajo povezave nizkega socialno-ekonomskega statusa s slabim 

zdravjem. Predvsem je nizek socialno–ekonomski status povezan s slabimi ţivljenjskimi 

razmerami in tudi z večjo moţnostjo nesreč. Muller (2002) se osredotoča na vpliv izobrazbe 

v povezavi z zdravjem. Ugotavlja, da imajo zaposleni z visoko izobrazbo večje moţnosti za 

boljša delovna mesta in s tem povezano tudi boljši zasluţek. To pa posredno vpliva na 

moţnost manj rizičnega ţivljenja, kar je povezano z boljšim zdravjem. Slabši delovni pogoji, 

kot so nezanimivo delo, izpostavljenost neugodnim delovnim pogojem, tvegana opravila in 

slabši dohodek so običajno povezani z deli, kjer so zaposleni ljudje z niţjo izobrazbo. Višja 

izobrazba pa je tudi povezana s kakovostnejšim spremljanjem informacij, ki ozaveščajo o 

zdravem načinu ţivljenja, in s tem izboljšuje moţnosti za izogibanje rizičnemu vedenju, ki 

povečuje zdravstvene probleme. 

 

1.4 POGLED NA DELOVNO MESTO V SODOBNEM SVETU 

 

1.4.1 Delovno mesto kot odsev hitrih sprememb v svetu 

Ekonomske in politične spremembe, ki se v zadnjih desetletjih dogajajo v večjem delu sveta, 

vplivajo na povečano tekmovalnost in konkurenčnost med podjetji. Vedno večje so zahteve 

po povečani fleksibilnosti, mobilnosti, nizkih stroških, zato tudi posledično podjetja selijo 

svojo proizvodnjo na območja z manjšimi proizvodnimi stroški. Pritiski pa se ne povečujejo le 

v gospodarstvu in zasebnem sektorju, ampak se prav tako tudi povečujejo v javnem sektorju. 

Spreminja se tudi sama narava dela. Iz industrijskega prehajamo v delo, kjer so vedno večje 

potrebe po znanju, informacijah, delu z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, 

povečuje se storilnostni sektor (Burton-Jones, 1999). Glede na ugotovitve Evropske 

fundacije za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer (Parent-Thirion in dr., 2007) vedno več 

zaposlenih za svoje delo uporablja računalnike, povečujejo se potrebe po bolj usposobljeni 

delovni sili, hkrati pa ni več dela za slabo usposobljene delavce. Manjša se tudi število 
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delovnih mest, saj bolj usposobljeni prevzamejo delo, ki ga je prej opravljalo več manj 

usposobljenih delavcev. Povečuje se administrativno delo in kot primer, v zdravstvu imajo 

medicinske sestre in zdravniki prav zaradi tega manj časa za paciente, ob tem pa se 

povečuje konfliktnost na delu. V večini drţav povečanje zahtev po večji usposobljenosti ni 

podprto z dovolj moţnostmi za izobraţevanje v tej smeri, še posebej ga je premalo za 

starejše zaposlene. Veliko je dela v izmenah, brez fiksnih urnikov, nekateri nosijo delo tudi 

domov, povečuje se absentizem. Kot posledica omenjenih sprememb v novih članicah EU 

ţenske nad 55 let najpogosteje obolijo za kroničnimi boleznimi. 

V novih evropskih članicah je po letu 1990 začela naraščati privatizacija ustanov, ki so prej 

pripadale javnemu sektorju (bolnišnice, otroško varstvo, zobne ordinacije, domovi za 

starejše, oskrba z energijo, transport, telekomunikacije …), kar je s seboj prineslo večjo 

izpostavljenost konkurenčnim pritiskom. To se odraţa tudi na zaposlenih, predvsem tako, da 

občutijo veliko večjo negotovost. Današnje sluţbe v večini zahtevajo višjo izobrazbo, 

obvladovanje sodobnih tehnologij, računalnikov, znanje jezikov. Posamezniki brez teh znanj 

hitreje izgubijo sluţbo ali pa do nje sploh ne pridejo. Vse to je privedlo do polarizacije, ki 

prinaša prevelike obremenitve za določeno skupino in pomanjkanje zaposlitev ter prenizko 

stimulacijo za druge skupine ljudi, kar pa je tudi stresno. Pomembne značilnosti, ki jih 

prinašajo globalne spremembe, so tudi starajoča se delovna sila, vedno več je ţensk na 

vodilnih poloţajih, oba (moški in ţenska) zaposlena (EWCS, 2010).  

 

1.4.2 Vpliv zadnje recesije na delo v EU  

Na trgu dela v letih med 1995 in 2006 opaţamo gibanja v smeri vedno večje rasti dobro 

plačanih sluţb na eni strani in rastjo slabo plačanih sluţb na drugi strani. Upada pa sloj 

srednje plačanih zaposlitev. Tudi v zadnjem času, ko se zaradi recesije veča nezaposlenost, 

raste število sluţb, ki so vezana na z znanjem povezana intenzivna dela. To vključuje tako 

javne sluţbe kot zaposlitve, vezane na gospodarstvo (Hurley, Storrie, Jungblut, 2011). Med 

krizo je izgubilo zaposlitev več moških kot ţensk, na delovnih mestih pa je ostalo precej 

starejših ljudi. Večje teţave imajo mlajši delavci, neizobraţeni in tisti zaposleni, ki so na 

kratkoročnih pogodbah. Recesija je najbolj prizadela mlade delavce, ki še nimajo izkušenj, 

saj so prav ti zaposleni v glavnem na kratkoročnih pogodbah in tako prvi na seznamu 

odvečnih delavcev, ko je to potrebno. Količina zaposlitev se tudi giba od zmanjševanja v 

primarnem sektorju in proizvodnji do zviševanja povpraševanja po storitvah. 
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V času recesije se spreminja tudi dojemanje kakovosti zaposlitve. Vedno večji pomen pri 

definiciji dobre sluţbe pomeni višina plače, saj ta postavlja temelje za ekonomsko varnost, ki 

si jo v tem času vsi ţelimo. Druga pomembna opredelitev pri definiciji dobre sluţbe pa so 

dobri delovni pogoji. 

 

1.4.3 Potreba po prilagodljivosti 

Zaradi sprememb na globalnem trgu se vedno bolj pojavljajo zahteve po fleksibilnosti 

organizacij. En način za dosego tega cilja so tudi fleksibilnejše oblike zaposlitev. Sem 

spadata zaposlitev za določen čas in zaposlitev za polovični delovni čas. Zniţalo se je tudi 

število ur, opravljenih na teden, kar je delno tudi rezultat kolektivnih dogovorov zaradi 

recesije (EWCS, 2010). Fleksibilnost si organizacije povečujejo tudi na način, da imajo manj 

zaposlenih delavcev za nedoločen čas, ki opravljajo stalne naloge. Ko se pojavi potreba po 

več ali bolj specialnih delih, pa zaposlijo več dodatnih delavcev ali specifičnega strokovnjaka 

za določen čas oziroma po projektu. Ti se v tem času lahko posvetijo samo svoji nalogi, 

medtem ko morajo delavci, ki so zaposleni za nedoločen čas, opraviti tudi rutinske 

administrativne naloge. To seveda povečuje negotovost tako zaposlenih za določen kot 

tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas.  

Artazcoz in sod. (2005) ugotavljajo, da se je število primerov slabega mentalnega zdravja 

med fizičnimi delavci v Španiji, ki imajo stalno zaposlitev, povečalo za od 5 do 10 %, med 

tistimi, ki pa imajo bolj negotove oblike zaposlitve, pa kar za od 25 do 30 %. Zaposleni za 

nedoločen čas imajo pogosto niţje plače in so bolj izobraţeni kot delavci, ki jih pošilja 

zaposlitveni servis, imajo pa tudi več izkušenj in tudi delodajalci jih bolj nadzirajo in nanje 

pritiskajo. Zato pogosto med njimi prihaja do konfliktov. Od stalno zaposlenih delavcev se 

pričakuje, da se ne pritoţujejo nad delovnimi razmerami, saj morajo upravičiti svojo stalno 

zaposlitev. To seveda povečuje breme stalno zaposlenih. Kot ugotavljata Pejtersen in 

Kristnsen (2009) v nacionalni raziskavi o razvoju psihosocialnega okolja na Danskem, se tudi 

to poslabšuje. Med zaposlenimi je vse več konfliktov, obrekovanja, ni jasnih vlog in med njimi 

je vse manj socialne podpore. Vsi ti pojavi pa se kaţejo kljub temu, da je Danska deţela, kjer 

dobro skrbijo za svoje delovno okolje in so celo razvili t. i. ''flexicurity'' model, kar pomeni 

fleksibilno delovno silo ob visoki stopnji varnosti, ki jo zagotavljajo z visokimi nadomestili ob 

izgubi zaposlitve ali bolniški odsotnosti. 
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1.4.4 Racionalizacija 

Vedno večje zahteve po večji učinkovitosti, tekmovalnosti in zniţanju stroškov so sproţile 

večjo potrebo po racionalizaciji, avtomatizaciji in mehanizaciji. V proizvodnjo zato vpeljujejo 

vedno več robotov, kar sicer olajša najteţja dela in pospeši proces, vendar pa zaradi tega 

brez sluţbe ostanejo delavci, ki so prej opravljali to delo. V javnem sektorju, kot je 

izobraţevanje, zdravstvo, varstvo otrok in starejših, so moţnosti za racionalizacijo bolj 

omejene. V tem sektorju to pomeni, da morajo zaposleni delati hitreje, z manj osebja, kar v 

mnogo primerih pomeni manj časa za paciente, otroke, ostarele in posledično tudi slabšo 

kakovost storitve. V sluţbah, kjer se delo opravlja ročno in ga ni moţno robotizirati, zahteva 

po večji produktivnosti pomeni večjo verjetnost nesreč pri delu (Lundberg in Cooper, 2011). 

Pri racionalizaciji je treba biti zelo pazljiv, saj kaj hitro lahko namesto pozitivnega učinka ta 

prinese negativne posledice, kot so slabše zdravje zaposlenih, kar je seveda neproduktivno 

tudi z ekonomskega stališča.  

 

1.4.5 ''Just in time'' proizvodnja 

Pogost način proizvodnje v osemdesetih je bil, da so proizvajali različne komponente 

določenega produkta ločeno, nato pa so končne produkte sestavljali. Pri montaţi končnega 

izdelka so bili delni izdelki vedno na voljo. S tem povezan je bil tudi način dela zaposlenih v 

teh panogah. Delavci v takšnih podjetjih so si lahko vzeli čas za odmor, ker so lahko planirali 

proizvodnjo in ni bilo potreb po ekstremno hitri proizvodnji, pa tudi delodajalci odmoru za 

kavo niso nasprotovali. 

Cilj ''just in time'' proizvodnje pa je večja učinkovitost, zmanjševanje odpadka z večjo 

optimizacijo proizvodnje z namenom večje uspešnosti na trgu in posledično povečanjem 

profita organizacije (Lundberg in Cooper, 2011). Odstraniti je treba ves balast, ki zmanjšuje 

učinkovitost, usposobiti je treba delavce, da so sposobni narediti čim več s čim manj vloţka 

podjetja. ''Just in time'' proizvodnja predstavlja sistem, ki deluje na način, da proizvajamo le 

ob potrebi po produktu, ta proizvodnja pa mora biti kakovostna in hitra oziroma v določenem 

terminu. Izdelki v skladiščih so zreducirani na minimum, dobavljeni so neposredno s 

proizvodne linije, ko je to potrebno. Pridobitve takšne proizvodnje so zniţani stroški za 

skladiščenje, ni pretečenih rokov izdelkov, kar povečuje zasluţek. Seveda pa so nasprotno 

delavci pod veliko večjim pritiskom, kar vzporedno vpliva na njihovo zdravje. Primer so 

blagajničarke v supermarketih, ki morajo zaradi večje učinkovitosti takrat, ko ni kupcev na 

blagajni, razvrščati blago po policah ali opravljati druge naloge – tam, kjer jih kupci 
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potrebujejo. Enostavno ni več časa za odmor, pa tudi delodajalci ga ne ţelijo več plačevati. 

Takšna organizacija povečuje učinkovitost, vendar pa dolgoročno prinaša tudi tveganje za 

zdravje zaposlenih in tudi za samo uspešnost podjetja. Kadar so zaposleni stalno aktivni, 

ostaja premalo časa za refleksijo, reševanje problemov ali planiranje in inovativne rešitve. To 

na dolgi rok zmanjšuje moţnosti za posodobitev postopkov, metod, zmanjšuje konkurenčne 

prednosti in počasi ne moremo več ostati na vrhu. Zreducirane organizacije pomenijo tudi 

manj časa za vzdrţevanje opreme, prav tako pa prevelik pritisk ne pomeni povečane 

produktivnosti.  

Angelis, Conti, Cooper, Farangher in Gill (2004) zaključujejo, da takšna proizvodnja ni nujno 

tudi stresna, da pa je močno odvisna od načina vodenja in politike podjetja. Povezava med 

stresom in takšno vrsto proizvodnje je ponazorjena z narobe obrnjeno U krivuljo. Izvajanje je 

najprej povezano z naraščajočim stresom, kasneje pa stres upade, z naraščajočo 

učinkovitostjo, kakovostjo, urejenim delovnim postopkom in s tem z večjo predvidljivostjo. 

Seveda pa je pomanjkanje časa in počitka še vedno povezano z naraščajočo obolevnostjo.  

 

1.4.6 Pogosta prestrukturiranja 

Seveda se morajo podjetja zaradi pogostih tehničnih, ekonomskih, političnih in socialnih 

pogojev hitro odzvati z novimi produkti in storitvami, kar pa s seboj prinaša potrebo po 

pogostem prestrukturiranju. Podjetja in s tem tudi zaposleni se morajo zato stalno prilagajati. 

Če podjetja o tem delavcev ustrezno ne informirajo, lahko takšne spremembe pri zaposlenih 

vzbudijo negotovost. Poleg tega pa se od delavcev za prilagoditev zahteva dodatne vire 

energije in časa. Te prilagoditve lahko zaposlenim zniţajo nivo občutenega blagostanja, 

zadovoljstva, več distresa in slabše odnose med delodajalci in zaposlenimi. Večje 

spremembe in zmanjševanje zaposlenih so pogoste posledice ekonomske globalizacije in 

največjo teţo sprememb nosijo zaposleni.  

V longitudinalnih študijah ugotavljajo spremembe kazalcev zdravja (Dragano, Verde, Siegrist, 

2005), kot so bolniške odsotnosti, skeletno-mišična obolenja, hospitalizacija, invalidska 

upokojitev in depresija. Konkretno, študija na Finskem (Kivimäki idr., 2001) je pokazala, da 

so zmanjšanje velikosti podjetja in s tem povezane spremembe povezane s porastom 

bolniške odsotnosti za 50 %. Vedno več zaposlenih čuti, da delodajalci ne slišijo njihovih 

problemov in verjamejo, da omenjena prestrukturiranja zmanjšujejo njihove moţnosti za 

dobro delo, kar povečuje frustracije in poveča moţnosti bolezni. Reorganizacija s seboj 
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prinese tudi menjave zaposlenih z novimi, bolj kompetentnimi, z več idejami in novimi 

metodami. Včasih pride tudi do tega, da se poznamo le beţno, ni več pristnih medosebnih 

stikov, ki so pomembni za zadovoljstvo v sluţbi. Komunikacija med vodstvom in zaposlenimi 

postaja omejena, tako da določeni problemi sploh ne pridejo do vodstva. 

 

1.4.7 Vloga modernih komunikacijskih tehnologij 

Nove tehnologije, kot so mobilniki, prenosniki in internet, omogočajo neprestan kontakt s 

sluţbo, moţno je tudi delo od doma, medtem ko potujemo in podobno. Zaradi teh moţnosti 

se mnogokrat pričakuje tako od vodstvenih kot tudi od kolegov na pomembnejših mestih, da 

so v stalnem kontaktu s sluţbo, skratka, da so vedno dosegljivi. Takšna pričakovanja vplivajo 

tako na ţivljenje doma kot na moţnost počitka. Nekatera sodobna delovna mesta, ki so 

predvsem ciljno orientirana, brez specifičnega delovnega okolja, z veliko odgovornostjo, 

nejasnimi delovnimi zahtevami in visokimi mentalnimi obremenitvami, so povezana z 

visokimi stresnimi obremenitvami. Ugotavljajo tudi, da so pri delu v pisarni prisotne veliko 

večje količine adrenalina v krvi kot pri delu doma (Lundberg in Lindfors, 2002). Razlaga za to 

naj bi bila, da v domačem okolju ni toliko motenj kot v pisarni. Po drugi strani pa ugotavljajo, 

da imajo tisti, ki delajo doma, zvečer višje količine adrenalina kot tisti, ki delajo v pisarni. Po 

vsej verjetnosti se zaposleni v pisarni po končani sluţbi laţje sprostijo in ne razmišljajo več o 

sluţbi v primerjavi s tistimi, ki delajo doma in tega ne morejo.  

Kadar lahko opravljamo delo s skoraj vseh mest in ob katerem koli času, to pomeni zelo 

slabo razlikovanje med sluţbo in ostalimi deli našega ţivljenja, kar pa moti naše ţivljenjsko 

ravnovesje (Riedman idr., 2006). Moţnost fleksibilnega urnika in dela ima precej prednosti 

pri delu in prav tako ima pozitiven učinek na zdravje, vendar le v primeru, da lahko sam 

delavec odloča, kako in kdaj bo njegovo delo teklo. Tudi takrat, ko smo bolni ali moramo biti 

doma zaradi druţinskih obveznosti, je takšna oblika dela lahko pozitivna, ker laţje 

usklajujemo opravila. Delo od doma in fleksibilnost tudi za delodajalca pomeni, da lahko zanj 

zaposleni dela ob različnem času nepredvidene naloge, kar pa zaposlenemu povzroča stres. 

Še posebej pa je takšna oblika dela rizična za ljudi, ki ne znajo ločiti sluţbe od zasebnega 

ţivljenja in so močno storilnostno naravnani, ker pri njih pogosteje pride do izčrpanosti, saj si 

ne znajo vzeti časa za počitek in revitalizacijo.  
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1.4.8 Ravnovesje med druţino in sluţbo 

Med našim zasebnim ţivljenjem in sluţbo obstaja interakcija, ki seveda vpliva na kakovost 

našega ţivljenja. Kadar skrbimo za odraščajočega otroka ali za obolele starše, lahko to 

predstavlja manjšo moţnost za zaposlitev, ki si jo ţelimo. Demografska slika se precej 

spreminja. Vse več je starejših prebivalcev, za katere je v določenem obdobju treba 

poskrbeti, vedno več je tudi enostarševskih druţin. Večje obveznosti v druţini tudi povečujejo 

količino stresa. Raziskovalci ugotavljajo, da je tako tudi vloga otrok pri doţivljanju stresa pri 

zaposlenih ţenskah precejšna. Luecken in dr. (1997) v svoji študiji potrjujejo, da ţenske z 

otroki in s tem z višjo stopnjo vezanosti na dom izločajo večje količine korizola kot ţenske, ki 

niso vezane na skrb za otroke. 

Najbolj omejeno izbiro sluţbe imajo prav enostarševske druţine, kar še povečuje stres ob 

dejstvu, da je uravnavanje med zahtevami v sluţbi in doma lahko zelo naporno.   

 

1.4.9 Nadurno delo 

Nadurno delo je pogosto povezano s pogostejšimi zdravstvenimi problemi. Dolgotrajno delo 

je povezano z aktivacijo telesnih funkcij, dvigom krvnega pritiska, srčnega utripa in večjega 

izločanja stresnih hormonov ob premajhni moţnosti za počitek.  

Prekomerno delo je po ugotovitvah Park, Kim in Chunga (2001) najbolj povezano s 

prekomerno utrujenostjo. Kot je bilo omenjeno ţe v prejšnjih poglavjih, pa prav kronični stres 

oziroma dolgotrajno neravnovesje med počitkom in delom tako izčrpa telo, da se odraţa z 

različnimi psihičnimi in fizičnimi simptomi in boleznimi, kot so depresija, kronična utrujenost, 

izgorelost, problemi s spanjem, bolečinski sindrom, zmanjšana imunost in gastrointestinalne 

bolezni. Ker imamo ob predolgih delavnikih tudi premalo časa zase, običajno nezdravo 

ţivimo, saj jemo več hitro pripravljene hrane, se premalo gibamo, večkrat posegamo po 

alkoholu in cigaretah.  

Več negativnih posledic nadurnega dela se pokaţe pri ţenskah kot pri moških. To je lahko 

povezano s tem, da imajo ţenske doma še dodatno obremenitev, ker večinoma vse 

obveznosti gospodinjstva vključno s skrbjo za otroke padejo nanjo. Moškim ob večji količini 

obveznosti v sluţbi večinoma ni treba skrbeti za otroke in gospodinjstvo. Razlika med 

spoloma glede nadurnega dela pa se pokaţe tudi v izbiri časa, ki ga preţivijo v sluţbi. Moški 

so bolj pogosto na takšnih delovnih mestih, da se lahko prostovoljno odločajo za dodatno 
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delo, medtem ko je ţenskam takšno delo odrejeno in nimajo izbire, kar dodatno povečuje 

stres. 

 

1.4.10 Prezentizem (ang. sickness presenteeism) 

Kadar je število stalno zaposlenih minimalno in imajo zaposleni občutek, da nosijo večjo 

odgovornost za nemoten potek dela, se zgodi, da zaposleni pridejo na delo kljub bolezni. V 

času, ko je čutiti vedno več negotovosti in je teţko dobiti stalno zaposlitev ali pa v strahu 

pred izgubo te, pride mnogo delavcev bolnih na delo. Nekateri pa pridejo zato, ker jih nihče 

drug ne more nadomestiti ali pa bi se v času njihove odsotnosti nabralo preveč dela in bi bili 

kasneje še dodatno obremenjeni (Lundberg in Cooper, 2011). Drugi pomembni vzrok za 

prisotnost na delu kljub bolezni je finančni. V nekaterih drţavah (Švedska) za prvi dan 

izostanka v sluţbi ne dobijo finančnega nadomestila, zato se delavci tega izogibajo. Seveda 

je odvisno od narave dela, kdaj lahko delavec kljub manjšim teţavam opravlja delo. 

Kratkoročno je takšno obnašanje zaposlenih mogoče koristno za podjetje in tudi za 

zaposlenega, vendar se dolgoročno takšno vedenje lahko razvije v večje zdravstvene 

probleme. Kivimaki in sodelavci (2005) ugotavljajo dvakrat večje tveganje za resne 

koronarne bolezni, če kljub bolezni hodimo na delo in si ne vzamemo prosto za zdravljenje. 

Tudi običajni prehlad ali gripa lahko poveča tveganje za to, da sodelavci zbolijo, kar pa 

posledično prinese več stroškov delodajalcu. V končni fazi lahko prisotnost v sluţbi kljub 

bolezni povzroči več stroškov kot kratek oddih za regeneracijo.  

 

1.4.11 Vloga spola in starosti 

Evropski statistični kazalci kaţejo na velike demografske spremembe. Zvišuje se število 

zaposlenih starejših ţensk, starih med 55 in 65 let, pa tudi na splošno se v EU populacija 

zaposlenih stara (Evropska fundacija za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer, 2009). 

Zvišuje se število vseh zaposlenih ţensk, saj kaţejo ţeljo po karieri in s tem po neodvisnosti. 

Spremembe na delovnih mestih v smislu bolj fleksibilnih zaposlitev pa te moţnosti 

povečujejo, saj omogočajo boljše usklajevanje druţinskega ţivljenja in sluţbenih obveznosti. 

Ţenske so največ zaposlene v negi ali kot pisarniško osebje, v prodaji, izobraţevanju in 

podobno. Predvsem so na mestih, kjer je potreben kontakt z ljudmi in v čustveno zahtevnih 

sluţbah.  



 

37 

Med spoloma pa tudi ugotavljajo razlike v zaznavanju stresa. Tako so v študiji (Meško, 

Videmšek, Štihec, Meško Štok in Karpljuk, 2010) ugotavljali razlike v intenzivnosti in 

pogostnosti pojavljanja simptomov stresa na delovnem mestu med spoloma. Ugotavljajo, da 

ţenske dojemajo stres bolj moteče kot moški. Glede pogostnosti doţivljanja simptomov 

stresa imajo ţenske več teţav na naslednjih postavkah: zbujanje, tesnoba, depresivnost, 

pretirana občutljivost, ţelja po opustitvi poklica, večje poseganje po kofeinu, nikotinu in 

pomirjevalih. Glede intenzivnosti doţivljanja simptomov stresa pa v raziskavi ugotavljajo, da 

nervozne trzljaje kot bolj moteče doţivljajo moški, ostale zgoraj omenjene pa kot bolj moteče 

doţivljajo ţenske.   

Za negativne učinke stresa pri delu se zdi, da se zmanjšujejo s starostjo zaposlenih (Shirom 

idr., 2008). Starejši delavci so bolj zadovoljni s sluţbo, so bolj vključeni v delo, motivirani in 

bolj pripadni organizaciji, bolj poznajo tudi organizacijsko kulturo, se znajo bolje soočati s 

stresom kot mlajši delavci. Starejši delavci tudi manj izostajajo iz sluţbe in manj menjajo 

sluţbo, vendar pa imajo tudi več teţav, kadar delo zahteva več fizičnih naporov in hitrega 

odziva. 

 

1.4.12 Stres na delovnih mestih v zdravstvu  

Delovna mesta v zdravstvu so še posebej vezana na stres zaradi svoje narave. Vezana so 

na komunikacijo s pacienti, kar zahteva še dodatni čustveni napor. Bolnik v določenem 

trenutku potrebuje stoodstotno pomoč, ne glede na to, v kakšni psihofizični kondiciji se 

zaposleni nahaja, kakšne so njegove zasebne teţave ali drugi moteči dejavniki, ki lahko 

vplivajo na kakovost storitve. Vse to povečuje čustveno obremenitev in ob spremenjenih 

zahtevah na delovnih mestih, ki se dogajajo v sodobnem svetu in so bile natančneje opisane 

v prejšnjih poglavjih, to pomeni večje količine stresnih obremenitev brez moţnosti 

revitalizacije. To pomeni porast s stresom povezanih bolezni. Kadar obravnavamo stres na 

delovnih mestih v zdravstvu, posebej stres pri medicinskih sestrah, bi glede na rezultate 

študije McGibbon, Peter in Gallop (2010) morali ob upoštevanju dosedanjih uveljavljenih 

modelov posvetiti večji pomen socialni komponenti, tako odnosom med kolegi kot odnosom s 

pacienti in travmam ter moralni dimenziji.   

Študija (Popa, Raed, Purcarea, Lala, Bobimac, 2010) je pokazala, da so najbolj ogroţeni v 

smislu izgorevanja (izraţeno kot čustvena izčrpanost in depersonalizacija) zdravniki in ostalo 

osebje, ki je zaposleno na urgenci. Zdravstveni delavci dojemajo kot stresno komunikacijo z 
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vodstvom, pomanjkanje osebja, prevelike delovne obremenitve, nadzor in preslabo 

interakcijo z ostalimi v sistemu nege. Medicinske sestre, glede na rezultate študije, čutijo 

manjšo čustveno izčrpanost kot zdravniki. Še manjšo čustveno izčrpanost pa čutijo 

zdravstveni sodelavci, kot so vozniki reševalnih vozil in gasilci. 

Tudi Van der Ploeg in Kleber (2003) se v svoji raziskavi osredotočata na probleme 

izpostavljenih zdravstvenih delavcev v reševalnih ekipah. Pod drobnogled sta vzela tudi 

akutne stresorje na delovnem mestu, saj pravita, da se raziskovalci povečini osredotočajo na 

negativne učinke stresorjev, ki se nanašajo večinoma na delovne pogoje. Ti so na primer 

preveč dela, izmensko delo, konfliktne vloge, pomanjkanje socialne podpore. Seveda imajo ti 

stresorji vpliv na delavčevo zadovoljstvo, produktivnost, psihično in telesno zdravje in 

absentizem. Obstajajo pa delovna mesta, kot so gasilci, reševalci, zdravstveno osebje na 

specifičnih delovnih mestih (urgenca, intenzivne enote), ki pa so lahko zaradi močnih akutnih 

stresorjev na njihovem delovnem mestu izpostavljeni celo resnim mentalnim motnjam. 

Primer take je posttravmatska stresna motnja (PTSM). Ugotavljata, da je število akutnih 

stresorjev povezano s simptomi PTSM. Reševalci, ki so bili vsaj enkrat v petih letih 

izpostavljeni hudim travmatičnim stresom, v 12 % trpijo za posttravmatskim distresom. 

Najbolj stresne dojemajo nesreče, kjer so udeleţeni otroci, in soočanje s pacienti, ki jim ne 

morejo več pomagati. V raziskavi ugotavljajo, da sama pogostnost akutnih stresorjev ni 

pomemben prediktor za pojavljanje simptomov PSTM, kronične utrujenosti in burn-out 

sindroma, ampak postane pomemben šele v kombinaciji s kroničnimi stresorji, ki se bolj 

nanašajo na organizacijsko politiko. Slaba komunikacija, premajhna plača, visoka čustvena 

obremenitev, premalo podpore kolegov in nadrejenih, fizične obremenitve in pomanjkanje 

avtonomije pri delu pa so stresorji, ki so zelo kronično obremenjujoči. Vsekakor je treba 

upoštevati tako kronične kot akutne stresorje. 

Almost, Doran, McGillis Hall in Spence Laschinger (2010) se ukvarjajo s stresnostjo 

komunikacije znotraj tima. Medicinske sestre opisujejo konflikte med osebjem kot eno izmed 

bolj stresnih okoliščin. Večkrat navajajo konflikte z zdravniki, drugimi sestrami, vodstvom, 

druţino in pacienti. Prav konflikt s kolegicami pa je zanje najbolj stresen. Pojavlja se zaradi 

nekompatibilnosti med osebami, prevelike napetosti, večkrat poročajo o njem najmlajše 

sestre, ki se čutijo podcenjene. Konflikt znotraj skupine vpliva na zaznano količino stresa in 

zadovoljstva pri delu med člani skupine. Manjše konflikte doţivljajo v skupinah, kjer imajo 

kolegi dovolj visoko samospoštovanje, delajo v manj kompleksnem delovnem okolju in v timu 

zaznavajo pravičnost in moralo. 
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Tudi mladi zdravniki, ki so še v procesu izobraţevanja, poročajo o nespoštljivem obnašanju 

starejših zdravnikov do njih. Nespoštljiva komunikacija se kaţe kot kričanje, ţaljenje, 

odklanjanje dokončanja opravil. Verjetnost takega obnašanja se poveča ob stresu, 

čezmernem delu, utrujenosti in neurejenih delovnih razmerah (Selič, Jakopin, 2009). 

Salmond in Ropis (2005) ugotavljata pomembno visoko stresno okolje pri medicinskih 

sestrah v kirurški stroki. Čutijo močan pritisk in pomanjkanje podpore. Stresno je tudi preveč 

administracije, premalo osebja, preveč dela, ki je pogosto prekinjeno zaradi nepredvidenih 

dogodkov. 

McCarthy in Greiner (2010) ugotavljata, da je visoka količina stresa na delovnem mestu 

značilna za zdravstvene poklice, vendar pa se višina stresa razlikuje glede na delovna 

mesta. Kot stresno najbolj ogroţena so ocenjena delovna mesta na urgenci, intenzivni negi 

in pediatriji. Pomembni faktorji pri doţivljanju stresa so količina podpore sodelavcev in 

različne delovne zahteve, vendar pa kontrola nad delom ni bila zaznana kot pomemben 

faktor pri doţivljanju stresa.  

Seveda pa se sprašujemo, kakšen vpliv ima vodstvo na doţivljanje delovnega okolja. 

Tourangeau, Cranley, Laschinger in Pachis (2010) ugotavljajo, da med stili vodenja in 

zadovoljstvom v sluţbi ni pomembnih povezav. Nasprotno pa imajo dobre in močne 

povezave med kolegi, močan čut nadrejenih za doseţke zaposlenih in manj čustveno 

zahtevno delo neposredne učinke na zadovoljstvo zaposlenih.  

 

1.5 ZMANJŠEVANJE S STRESOM POVEZANIH ZDRAVSTVENIH TEŢAV 

 

1.5.1 Individualna intervencija 

Količina doţivetega stresa je v veliki meri odvisna od individualnih karakteristik posameznika. 

Bolj so ogroţeni ljudje tipa A, C in D ter tisti, ki imajo zunanji lokus kontrole in višje izraţen 

nevroticizem. Tudi posamezniki z nizko samopodobo so bolj stresno ogroţeni kot tisti z bolj 

realističnimi pogledi. Preveč samozavesti pa prav tako lahko povzroči teţave, kot sta 

razočaranje in stres, ko posameznik ugotovi, da situacija presega njegove zmoţnosti. 

Intervencija za pomoč posameznikom je večplastna (Lundberg in Cooper, 2011): 

 razviti metode, ki bodo pomagale izboljšati strategije spopadanja s stresom,  

 izobraziti v smislu poznavanja stresa, 

 relaksacijske tehnike,  
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 kognitivne strategije,  

 biofeedback,  

 meditacija,  

 telesna vadba,  

 svetovanje glede zdravega načina ţivljenja,  

 trening socialnih veščin. 

Cilj individualnih programov obvladovanja stresa je v tem, da posamezniku pomagamo 

prevzeti kontrolo nad tem, kako se spopada s stresnimi situacijami. Seveda pa je za 

intervencijo na delovnem mestu odgovorno podjetje. 

 

1.5.2 Intervencija na delovnem mestu 

Na intervencijo na delovnem mestu so vezane primarna, sekundarna in terciarna preventiva. 

Primarna se ukvarja z modificiranjem oziroma odstranitvijo virov stresa v delovnem okolju in 

prilagoditvijo okolja posamezniku. Sekundarna predvideva trening vodstvenih in nadzornih 

kadrov, da stres prepoznajo in se naučijo intervenirati ob s stresom povezanih problemih. 

Kadar pa ţe prepoznamo znake stresa, je treba na terciarni ravni vpeljati antistresne 

programe ali svetovanje (Palmer in Cooper, 2010). Raziskave so pripomogle k identifikaciji 

dejavnikov stresa, raziskovalci pa so te informacije uporabili za definiranje delovnih pogojev 

in individualnih karakteristik z namenom povečevanja zdravja (Karasek in Theorell, 1992). 

Programi za preprečevanje stresa morajo delovati v različnih smereh. Zmanjšati morajo vpliv 

dejavnikov, ki so fizično obremenjujoči (ergonomske prilagoditve), usposobiti organizacijo za 

prepoznavanje in spopadanje s problemi, povezanimi s stresom, in pri tem pomagati 

zaposlenim. 

Nekatera delovna mesta imajo še posebno veliko fizično in mentalno obremenitev. Seveda 

se do neke mere lahko z ergonomskimi prilagoditvami in organizacijskimi izboljšavami 

izboljša delovne pogoje. Nekaterih obremenitev, ki vplivajo na zdravje zaposlenih, pa se ne 

da popolnoma odpraviti. Tak primer so delovna mesta v zdravstvu, najpogosteje v negi in 

reševalci. Zgodijo se nepredvideni dogodki, ko je treba takoj ukrepati in takrat ni ne časa ne 

moţnosti razmišljati o ergonomskih poloţajih. Zato je na takih delovnih mestih nujno treba 

zagotoviti moţnost, da imajo zaposleni čas za počitek in revitalizacijo.  
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Vodje v javnem in zasebnem sektorju imajo pomembno vlogo. Poleg tega, da zagotovijo 

nemoteno delovanje podjetja, morajo poskusiti ustvariti takšno okolje, ki povečuje psihično in 

fizično blagostanje zaposlenih, ob tem pa morajo biti zelo fleksibilni in seveda skrbeti tudi za 

prihodnost.  

Med menedţerjem in zaposlenimi mora biti vzpostavljena korektna komunikacija. Med njimi 

naj bi vladala zaupanje in podpora. Zaposleni morajo biti obveščeni o dogajanju in 

spremembah v podjetju in pomembno je, da imajo na spremembe v podjetju tudi sami vpliv 

do določene mere (Lunderberg in Cooper, 2011). To seveda zahteva dobre komunikacijske 

spretnosti menedţerjev, kar zahteva tudi usposabljanje na teh področjih. 

Mnoge organizacije se spreminjajo tako hitro, da izgubljajo stik z zaposlenimi, tako z 

njihovimi teţavami kot izzivi. Zato je dobro, da občasno v podjetju naredijo psihometrično 

merjenje o tem, kako zaposleni zaznavajo njihovo sluţbo, organizacijo, vodstvo in podobno. 

To pripomore k pravilni intervenciji, seveda le v primeru, če dobljene informacije upoštevajo 

in resnično nekaj naredijo za izboljšanje stanja. 

Ugotovljeno je (Lundberg in Cooper, 2011), da dolge ure v sluţbi lahko poslabšajo psihično 

blagostanje, še posebej v druţinah, kjer sta oba zaposlena. Še posebej je opazen vpliv na 

zdravje, zmogljivost in druţinske odnose. Eno izmed rešitev predstavlja fleksibilni delovni čas 

in pravica do njega za vse zaposlene, ki jim narava dela to omogoča. Takšna oblika dela bo 

v prihodnosti tudi bolj verjetna opcija, saj se zaradi demografskih sprememb povišuje tudi 

starost zaposlenih.  

 

1.5.3 Dejavniki, povezani z zmanjševanjem stresa 

1.5.3.1 Kontrola okolja 

Večina raziskav stresa in tveganja na delovnem mestu je osredotočena na negativne 

dejavnike, ki povzročajo izgubo zdravja. Zelo malo pa se jih ukvarja s promocijo zdravja in 

faktorji, ki omogočajo boljše zdravje. Antonovski v Teoriji občutka za skladnost (ang. Sense 

of coherence) poudarja tri pomembne dimenzije, ki omogočajo kontrolo okolja (Griffiths, 

Ryan, 2011), kar predstavlja pomemben faktor stresa po Karraskovem modelu odnosa med 

zahtevami, kontrolo in socialno podporo. Te dimenzije so razumljivost, upravljivost in 

smiselnost. Razumljivost je verjetje, da so dogodki urejeni, konsistentni in strukturirani ter 

občutek, da razumemo, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Upravljivost je 
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verjetje, da imamo potrebne resurse za soočanje z ţivljenjskimi dogodki. Smiselnost pa je 

verjetje, da ima ţivljenje smisel, da so stvari zanimive in ustvarjajo zadovoljstvo v ţivljenju. 

Visok občutek za koherenco je po raziskavah povezan s pozitivnimi zdravstvenimi izidi, 

zmanjšanjem umrljivosti zaradi kardiovaskularnih, onkoloških in kroničnih bolezni (Surtees 

idr., 2003), prav tako pa je tudi povezan z zmanjšanjem alostatske obremenitve pri ţenskah 

v srednji odraslosti.  

1.5.3.2 Psihološko blagostanje 

Faktorji psihološkega blagostanja pa so prav tako povezani s pozitivnimi čustvi in zdravjem. 

Dimenzije, ki vplivajo na psihično blagostanje, so avtonomija, obvladovanje okolja, 

osebnostna rast, pozitivni odnosi z drugimi, ţivljenjski smisel in samosprejemanje. Ljudje, ki 

dosegajo visoke vrednosti na teh dimenzijah, imajo tudi v stresnih in teţjih ţivljenjskih 

trenutkih rezerve, ki jim pomagajo spoprijemati se s teţavami (Ryff in Singer, 1998). 

Psihološko blagostanje se spreminja z leti, spolom in socio-ekonomskim statusom. Vpliv na 

psihološko blagostanje pa naj bi imele tudi zgodnje izkušnje v ţivljenju. 

1.5.3.3 Anti-stresni hormoni 

Znan biološki faktor, ki zmanjša stres, spodbudi občutek harmonije, mirnosti in relaksacije je 

anti-stresni hormon oksitocin (Ditzen idr., 2009). Sprošča se pri dojenju, porodu, ima veliko 

vlogo pri vzpostavitvi simbiotične vezi med mamo in otrokom. Sprošča se tudi pri moških in 

zmanjšuje občutljivost na bolečino, spodbudi rast in pridobivanje teţe in zmanjša odziv 

kortizola na mentalni stres. Endorfini delujejo protibolečinsko. Ustvarjajo se tudi s telesno 

vadbo, kar lahko s pridom izkoristimo tudi za antistresne programe. 

1.5.3.4 Okolje 

Če primerjamo med seboj urbano okolje in naravo, ima slednja velik učinek na zmanjševanje 

stresa. Moţna razlaga za tak učinek je, da narava s svojimi zelenimi površinami, drevesi, 

pticami v primerjavi z urbanim okoljem, kjer prevladujejo beton, hrup in ogromno drugih 

draţljajev, manj obremenjuje izvršilne funkcije moţganov, kar tudi povzroči zmanjšanje 

stresa.  

Izvršilne funkcije so (Williams in Thayer, 2009) močno vpletene v dejavnosti, ki se povezujejo 

z zdravjem (npr. vzdrţevanje zdravega načina ţivljenja, regulacija stresa, uravnavanje 

kroničnih bolezni). Uspešni programi za zmanjševanje telesne teţe, kajenje in upoštevanje 

zdravnikovih priporočil so v veliki meri odvisni od izvršilnih funkcij. Te so locirane v 
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prefrontalnem korteksu, kar se tudi odraţa v variabilnosti srčnega utripa, kar pa je  povezano 

z boleznimi srca. Deficiti v izvršilnih funkcijah so povezani z diabetesom, debelostjo, 

hipertenzijo, ţilnimi in pljučnimi boleznimi in s procesiranjem bolečine in čustev.  

Telesna vadba in vedenjsko-kognitivna terapija lahko precej pripomoreta k izboljšanju 

delovanja izvršilnih funkcij. Te povezave kaţejo na potrebo po integraciji miselnih funkcij, 

fiziologije in vedenja pri razumevanju, preventivi in zdravljenju zdravstvenih teţav v povezavi 

z delom. 

1.5.3.5 Sprostitev 

Počitek predstavlja zelo pomemben dejavnik pri zmanjševanju stresa. Mišična napetost, ki se 

pojavlja zaradi mentalnega stresa, lahko ostane prisotna tudi po zaključku dela, kar povzroča 

skeletno-mišične bolezni. Zato predstavlja počitek oziroma moţnost sproščanja med delom 

in po sluţbi pomemben dejavnik v preventivi s stresom povezanih bolezni. Za preprečevanje 

skeletno-mišičnih bolezni predvsem pri delavcih, ki veliko sedijo za računalnikom in so tudi 

sicer bolj obremenjeni z enakimi gibi in drţo, je zelo pomembna telesna aktivnost (Caginee, 

Danneels, Van Tiggelen, De Loose in Cambier, 2007). Moţnost ukvarjanja s hobiji ali pa 

druţenje s prijatelji med vikendom predstavlja eno od moţnosti za sproščanje. Pomembno 

je, da delo popolnoma izključimo. Zaposleni na zelo stresnih delovnih mestih bi potrebovali 

vsaj 3 do 4 tedne neprekinjenega dopusta, kjer bi lahko popolnoma prekinili z delom 

(Lundberg in Cooper, 2011). V tem času se zmanjša aktivnost stresnega sistema, zmanjša 

se vzburjenje, kar lahko učinkuje na izboljšanje produktivnosti in več idej po začetku dela po 

dopustu. Vendar pa moderne tehnologije in pričakovanja kolegov tega večkrat ne 

omogočajo, saj nadrejeni ţelijo, da smo tudi med dopustom v povezavi s sluţbo in da 

preverjamo elektronsko pošto, kar pa običajno povečuje in ne zmanjšuje stres. 

1.5.3.6 Spanje 

Za optimalno delovanje, zdravje in blagostanje sta potrebni tudi dovolj visoka kakovost in 

količina spanja. Med spanjem se povečuje odpornost imunskega odziva, konsolidira se 

spomin in pospešeni so procesi zdravljenja. Spanje in budnost sta povezana s cirkadialnimi 

ritmi in prekinitev procesov, ki so vezani na te ritme, povzroča neravnoteţje različnih 

procesov v organizmu, kar lahko povzroča zdravstvene teţave. Redno spanje od 7 do 8 ur 

na dan (Cohen idr., 2009) pomaga k večji odpornosti za s stresom povezane bolezni in 

infekcije. Delo in oblika delovnega časa v veliki meri vplivata na vzorce spanja, ki jih imamo 

in posledično ima delo v nočnih izmenah velik negativen učinek na zdravje. Härmä in 
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Kecklund (2010) ugotavljata, da predstavlja delo v nočnih izmenah zaradi teţav, povezanih s 

spanjem, izredno veliko tveganje za zdravje (srčne bolezni, diabetes tipa 2, revmatoidni 

artritis, mentalno zdravje, gastrointestinalni problemi in rak dojke) in ker se takšnemu 

delavniku v nekaterih poklicih teţko izognemo, je vsaj priporočljivo, da imajo zaposleni 

moţnost dovolj dolgega počitka in pa moţnost izbire oblike izmenskega dela. 

1.5.3.7 Telesna aktivnost 

Fizična aktivnost je glede na različne študije pomembna za vzdrţevanje zdravja (Lundberg in 

Cooper, 2011). Optimalna je zmerna aktivnost, kot je vsaj 30-minutna hitra hoja ali plavanje 

petkrat na teden. Fizična aktivnost povzroči v telesu homeostatično neravnovesje. Med 

počitkom se homeostaza spet vzpostavi tako, da se telo adaptira z zvišanjem funkcionalne 

kapacitete. Zato reden trening z dovolj počitka zvišuje funkcionalno kapaciteto organizma in 

izboljšuje funkcioniranje, zmanjšuje stres in depresijo, bolečine, metabolični sindrom, 

tveganje za kardiovaskularne bolezni in povečuje odpornost organizma. 

 

1.6 POGLED V PRIHODNOST DELOVNIH MEST Z VIDIKA ZDRAVJA 

 

1.6.1 Spremembe na delovnih mestih 

Moderne komunikacijske tehnologije so, kot je bilo ţe omenjeno, močno vplivale na 

spremembe na delovnih mestih. Te spremembe gredo vzporedno z intenzivnimi 

ekonomskimi spremembami, globalizacijo ekonomije, deregulacijo trga dela (''outsourcing'' in 

''just in time'' proizvodnja), fleksibilnejšimi oblikami proizvodnje in začasnimi zaposlitvami. 

Precej podjetij je, zato da bi zadostili potrebam na trgu, zamenjalo zaposlitve za nedoločen 

čas s kratkoročnimi pogodbami o zaposlitvi ali pa raje najelo osebje s pomočjo agencij za 

delo. 

Spremembe v druţbi povečujejo zahteve po vse večji prilagoditvi. Ne glede na to, da smo 

ljudje zelo prilagodljivi, pa obstajajo določeni limiti, saj so pri spopadanju s stresom nekateri 

ljudje bolj ranljivi kot drugi, kar je odvisno od dednih dispozicij, izkušenj, ki smo jih bili deleţni 

v zgodnjem otroštvu, pa tudi od socialnih in ekonomskih moţnostih druţbe. 

Občutek negotovosti in ekonomska skrb za prihodnost sta psihološka dejavnika, ki ves čas 

vplivata na posameznike. Teţko je odmisliti negativne misli, kar povzroča kronični stres, 

zmanjšuje moţnosti za počitek in okrevanje, ki je potrebno za popravo učinkov stresa.  
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Odnosi med delom in zdravjem so kompleksni in zajemajo interakcijo med individualnimi 

karakteristikami, biološkimi faktorji, organizacijskimi in z delom povezanimi dejavniki kot tudi 

ekonomske, politične in druţbene pogoje. Poznavanje pogojev dela, ki prispevajo k boljšemu 

zdravju zaposlenih in psihobioloških mehanizmov, ki so vpleteni v nastanek zdravstvenih 

teţav, je pomembno za zdravljenje, intervencijo in preprečevanje bolezni. Vedno več je tudi 

znanstvenih raziskav, ki ugotavljajo dejavnike, ki so povezani z nastankom s stresom 

povezanih zdravstvenih teţav, ali pa dejavnike, ki izboljšujejo zdravje. Pomemben je 

interdisciplinarni pristop, upoštevati je treba različna znanja in jih ciljno usmeriti v ustvarjanje 

bolj zdravega delovnega okolja v prihodnosti. 

 

1.6.2 Mladi na trgu dela 

Boljša prehrana, naraščajoče bogastvo, dostop do zdravstvenih uslug in bolj zdrav način 

ţivljenja so nekateri pomembni dejavniki, ki prispevajo k daljši ţivljenjski dobi po vsem svetu. 

Pa vendar se slika zdravja precej razlikuje med različnimi drţavami in skupinami. Lager in 

Bremberg (2009) ugotavljata alarmantno visoko povezavo med problemi z mentalnim 

zdravjem pri mladih in vse večjo nezaposlenostjo med mladimi. Še posebej visok odstotek 

povezanosti ugotavljata pri dekletih, ki poročajo o občutkih ţalosti, razdraţljivosti in 

problemih s spanjem. Ena izmed moţnih razlag je ta, da lahko mladi pri današnji dostopnosti 

informacij spoznajo vse moţnosti za šolanje in za kariero, ki je s tem povezana. Prav tako jim 

je formalno omogočen dostop do izobrazbe, vendar pa se vsi na ţeleno smer izobraţevanja 

ne morejo vpisati ali pa enostavno samega študija ne zmorejo. Tisti pa, ki jim uspe zaključiti 

šolanje, pa se soočijo z drugo realnostjo. Ko ţelijo vstopiti na trg dela, trčijo ob visok odstotek 

nezaposljivosti na področjih, za katera so se šolali. Mladi, ki so se trudili in tekmovali za 

atraktivne moţnosti na trgu dela, ki so jim bile prikazane, in niso uspeli, se z veliko 

verjetnostjo odzovejo z razočaranjem, distresom in občutki nemoči. 

 

1.6.3 Produktivnost  

Zmanjšano zdravje zaposlenih in njihovo zmanjšano blagostanje imata pomemben vpliv na 

organizacijsko produktivnost in dobičkonosnost. Johnson (2005) je raziskoval povezavo med 

stresom in produktivnostjo pri različnih poklicih. Raziskava obsega tri področja, vezana na 

stres na delovnem mestu. To so delavčeva percepcija sluţbe (vir stresa na delu in pritiski v 

sluţbi), pripadnost in zdravje (tako fizično kot psihično). Prediktorji boljše produktivnosti so 

dobro psihično blagostanje, visoka pripadnost podjetju in dobra dostopnost ter vir informacij. 
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Zvečanje blagostanja pri zaposlenih se je pokazalo kot stroškovno učinkovito. Ugotovili so, 

da je povečanje zdravja in zadovoljstva zaposlenih pripeljalo do 25-odstotnega zmanjšanja 

bolniških odsotnosti, kar je povezano s finančnimi prihranki. Zato bo očitno v prihodnosti več 

pozornosti treba posvetiti kakovosti delovnega mesta, saj zadovoljstvo pri delu in psihično 

blagostanje ter zdravje zaposlenih vplivajo tudi na produktivnost in s tem tudi na večji 

zasluţek podjetij. 

 

1.6.4 Pogled v prihodnost 

Delovna sila in na splošno prebivalstvo v Evropi se stara, po drugi strani pa ima vedno več 

mladih zaradi novo nastajajočih razmer teţave z mentalnim zdravjem. Zaradi globalnih 

razmer narašča trend bolj fleksibilnih organizacij in tekmovalnosti. Zaposlitve temeljijo na 

izobraţeni delovni sili. Svet se spreminja tudi z energetskega in ekološkega vidika. To bo 

prineslo spremembe v gospodarstvo, ekonomijo in na trg delovne sile. Zaradi vseh teh 

sprememb lahko pričakujemo porast na stres vezanih bolezni. Prav zato bo treba kombinirati 

vsa znanja s področja zdravja na delovnem mestu in omogočiti intervencije na različnih 

ravneh. Treba bo poskrbeti za povečano blagostanje zaposlenih, saj se bo na ta način 

privarčevalo kar precej sredstev, ki bi bila sicer namenjena zdravljenju bolezni in bolniškim 

odsotnostim, povečala pa bi se produktivnost. Veliko je znanega o tem, kako ljudje reagirajo 

na povišano raven stresa, o psihobioloških mehanizmih, povezanih z boleznimi, poznamo 

tudi načine, kako zmanjšati kumulativno stresno obremenitev. Največji problem, povezan z 

zdravjem na delovnem mestu v današnjem svetu, se zdi premalo moţnosti za počitek in 

revitalizacijo ob kroničnem stresu in neprestanih pritiskih v sluţbi. Še več, vedno večji tempo 

sprememb v druţbi, naraščajoče zahteve po individualnem odločanju in s tem tudi večja 

odgovornost za svoje ţivljenje pomenijo naraščajoči vpliv in nadzor posameznika nad 

njegovim ţivljenjem in delom. Vendar pa to pomeni, da mora biti človek vedno aktiven, 

sprejemati odločitve, ki so pomembne zanj in za njegovo prihodnost. Zato moramo biti vedno 

informirani, da se lahko v pravem trenutku prav odločimo. Takšno ţivljenje pa od nas 

zahteva precejšne vloţke energije. 
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1.7 GENERACIJE IN RAZLIKE MED NJIMI 

 

1.7.1 Raznolika delovna sila 

V sodobni druţbi se konstantno podaljšuje ţivljenjska doba prebivalstva. Posledica tega je 

staranje delovne sile in tudi vedno večja razpršenost delavcev različnih starosti v podjetjih. 

Prav zato se je začelo poudarjati, kako pomembno je pravilno upravljanje s starostno 

raznoliko delovno silo oziroma tudi s starejšo delovno silo (ang. age management). 

Upravljanje raznolikosti v podjetjih pomeni sprejetje ukrepov za maksimiziranje potencialnih 

prednosti, ki izvirajo iz raznolikosti zaposlenih in pa seveda minimiziranje tistih potencialnih 

ovir, ki lahko ovirajo zaposlenega (Dressler, 2003).  

Rezultat upravljanja raznolikosti je fleksibilna delovna organizacija, ki zagotavlja ozračje, v 

katerem se vsi zaposleni čutijo cenjene in zadovoljne, kar vpliva tudi na zmanjšanje 

potencialnih stresorjev in s tem zmanjšanje potencialnih obolenj in s tem povezanega 

absentizma. Na ta način pa zaposleni več prispevajo k uspehu organizacije. 

V podjetjih so zaposleni ljudje različnih starosti. V mnogo organizacijah delajo na primer 

petindvajsetletniki skupaj s šestdesetletniki. Zaposleni pripadajo različnim generacijam in 

interakcija med njimi lahko vpliva na njihovo uspešnost in zadovoljstvo. Zaposleni, ki se med 

seboj ločijo glede na pripadnost različnim generacijam, so tudi tekom svojega ţivljenja 

doţiveli različne izkušnje, ki so jih različno oblikovale. Prav zaradi teh izkušenj obstaja večja 

moţnost, da pripadniki različnih generacij dojemajo enake zahteve in probleme na delovnem 

mestu različno. Iz tega lahko tudi sklepamo, da mnogi dejavniki, ki povzročajo stres na 

delovnem mestu, vplivajo na stopnjo stresnosti pri posamezni generaciji različno, poleg tega 

pa je lahko tudi način spoprijemanja s stresom pri različnih generacijah drugačen.  

Te razlike lahko vplivajo ne samo na zadovoljstvo in produktivnost na delovnem mestu, 

ampak tudi na kasnejšo obolevnost, za katero vemo, da je povezana s stresom na delovnem 

mestu. Leiter, Jackson in Shaughnessy (2009) na primer ugotavljajo pomen skladnosti 

generacijskih in osebnih vrednot z organizacijskimi kot pomemben dejavnik pri stopnji 

izgorevanja medicinskih sester. Ugotavljajo, da zaradi večje neskladnosti pri generaciji X 

prihaja do višje stopnje izgorevanja medicinskih sester. Zato je pomembno poznavanje razlik 

med različnimi starostnimi skupinami.  
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Razlike med starostnimi skupinami razlagamo na dva načina. Ena vrsta sprememb med 

starostnimi skupinami je povezana z individualnim osebnostnim razvojem tekom ţivljenja in 

spremembami glede na razvojne naloge v različnih obdobjih (Helson in Srivastava, 2001). 

Druga vrsta sprememb pa je vezana na generacijske razlike, ki so pridobljene glede na 

izkušnje enako starih oseb v njihovih formativnih letih ob enakih kritičnih dogodkih na 

določenem območju. 

 

1.7.2 Kaj je generacija 

1.7.2.1 Definicija generacije 

Karl Mannheim je leta 1923 objavil članek ''Problem generacij'' (Pichler, 1994), v katerem 

podrobno opiše generacijo. Opredeli jo kot skupino posameznikov, ki so rojeni in vzgojeni v 

enakem zgodovinskem in druţbenem kontekstu, kar vpliva na to, da si delijo podobno 

mišljenje, med njimi se ustvarjajo socialne in duhovne interakcije, kar vpliva na podoben 

sistem predelave izkušenj in doţivetij. 

V sociološkem smislu se generacije oblikujejo na osnovi velikih druţbenih stresnih dogodkov 

(napad na WTC), demografskih sprememb (''baby boom" generacija), voditeljev, velikih 

dogodkov, ki so del kolektivnega spomina (Woodstock). Vendar pa Mannheim meni, da ti 

dejavniki vplivajo le na nastanek potencialne generacije (Field, Lynch in Malcolm, 2008). 

Aktualizirana generacija se ustvari šele, ko generacija te dogodke ponotranji in oblikuje svoj 

stil. 

1.7.2.2 Generacijski ''smerokazi'', življenjski zakoni in ''cusperji'' 

Johnson in Johnson (2010) opišeta kritični dogodek ali kulturni fenomen, ki je specifičen za 

eno generacijo, kot ''generacijski smerokaz''. Ti naj bi nas oblikovali, vplivali na naša 

pričakovanja, dejanja, vplivala na to, kakšne produkte kupujemo, v katerih podjetjih si ţelimo 

biti zaposleni, na pričakovanja o tem, kakšno naj bi bilo na splošno naše ţivljenje.  

Po njuno ţivljenje generacij zaznamujejo tudi dogodki, ki so se zgodili, še preden so jih 

pripadniki določene generacije lahko zavestno zaznali, in imajo socialni, politični ali 

ekonomski vpliv na nas, imenujeta pa jih ''ţivljenjski zakoni''. Na primer varnostni ukrepi,  

vpeljani na letališčih po napadu na WTC 11. septembra 2001, se zdijo generacijam, rojenim 

po tem datumu, običajni in normalni, ker nimajo drugih izkušenj, v nasprotju z njihovimi starši 
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ali starimi starši, ki so poznali tudi drugačne varnostne ukrepe. To za najmlajšo generacijo 

predstavlja ţivljenjski zakon.  

Pomembno opišeta tudi ljudi, ki so rojeni na prelomnici dveh generacij. Imenujeta jih 

'cusperji'. Večina 'cusperjev' je v prednosti, saj ima značilnosti obeh generacij, vendar pa se 

nekateri identificirajo le z eno generacijo, ki jim je najbliţje. 

1.7.2.3 Generacije na delovnem mestu 

Različni zgodovinski dogodki vplivajo na kolektivni spomin generacije, kar vpliva na 

oblikovanje vrednot in vedenja, naravnanosti do druţine, avtoritet, spolnih vlog, odnosa do 

dela. V okviru upravljanja s človeškimi viri se omenja različne generacije, ki predstavljajo 

današnjo delovno silo. Različni avtorji podobno postavljajo okvirje generacij (Reeves, 2006): 

 generacija veteranov (zrela ali tiha generacija) – rojeni v obdobju 1925 - 1945 

 ''baby boom'' generacija – rojeni v obdobju 1946 - 1964 

 generacija X – rojeni v obdobju 1965 - 1978 

 generacija Y – rojeni v obdobju 1979 – (1994) 1999 

 generacija Z – rojeni od 2000 dalje. 

 

Generacija veteranov je v večjem delu ţe upokojena, generacija Z pa na trg delovne sile še 

ni prišla, tako da se bom v nadaljevanju osredotočila na tri generacije ('baby boom', X in Y), 

ki so pomembne pri razlikovanju dejavnikov stresa na delovnem mestu. 

 

1.7.3 ''Baby boom'' generacija 

Predstavniki generacije ''baby boom'' oziroma otrok blaginje, kot jih pogosto imenujemo pri 

nas, so otroci generacije veteranov, ki so se po končani II. svetovni vojni mnoţično odločali 

za starševstvo, saj so nanj zaradi vojne ţe predolgo čakali. Po končani vojni se je tudi začela 

obnova in s tem rast proizvodnje in še posebej v ZDA je ekonomija in s tem tudi potrošnja 

rasla.  

Pomembni svetovni dogodki, ki so zaznamovali ''baby boom'' generacijo, so (Johnson in 

Johnson, 2010): 

 SZ izdela atomsko bombo, 

 prenatrpane šole, 

 Watergate in Vietnam, 
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 gibanje za človekove pravice, 

 dekadentna osemdeseta. 

Ta generacija se je oblikovala v obdobju razvoja gospodarstva po drugi svetovni vojni, ko je 

vladalo optimistično razpoloţenje (Johnson in Johnson, 2010). Starši so jim poskušali 

omogočiti dobro šolanje, zato so postali dobro izobraţena generacija. Spremenil se je tudi 

način vzgoje, tako da so se starši več pogovarjali s svojimi otroki in jih opogumljali, da so tudi 

otroci sodelovali v dialogu. Kot študentje so Američani prav zaradi take vzgoje bolj goreče 

sodelovali v protestih proti vojni v Vietnamu. ''Baby boomarji'' še vedno ţelijo dati prispevek k 

boljšemu svetu.  

Ker je bila to najštevilčnejša generacija, so morali vedno sodelovati med seboj, tako v šolah 

kot doma, zato jim je blizu timsko delo. Zelo so zagnani in marljivi, radi imajo stabilno 

delovno okolje in so pripadni podjetju.  

Pripisuje se jim tehnično neznanje in nenaklonjenost spremembam, vendar se glede na 

raziskave po produktivnosti ne razlikujejo bistveno od ostalih generacij, saj jim pomagajo 

dolgoletne delovne izkušnje (Yu in Miller, 2005).  

''Baby boomarji' spoštujejo avtoriteto in na delovnem mestu cenijo zahtevno delo, polno 

izzivov, osebnostni razvoj, potrpeţljivost, vztrajnost, urejenost, jasna pravila, raznolikost dela 

ter zdravo delovno okolje. Pomembna jim je redna zaposlitev, motivacija zanje so predvsem 

finančne spodbude, potrebujejo veliko izobraţevanja (Brečko, 2005). Šibka točka generacije 

pa (Zemke, Raines in Filipczak, 2000) je njihova nekapitalistična naravnanost, teţko se 

soočajo s konflikti, proces dela jim je pomembnejši od rezultata.  

1.7.3.1 Kako voditi '' baby boomarje'' 

Glede na demografska gibanja bodo ''baby boomarji'' na delovnem mestu prisotni še kar 

nekaj časa, če pa se jim bo uspelo upokojiti, bo njihovo ţivljenje usmerjeno ali na začetek 

nove kariere ali pa na aktivno staranje. Johnson in Johnson ( 2010) predlagata načine, kako 

naj vodje vključujejo ''baby boomarje'': 

 ne smemo jih zapostavljati; 

 vključimo jih za mentorje mlajšim; 

 ne glede na to, da gredo kmalu v pokoj, jim omogočimo izobraţevanje, saj bodo 

morda hoteli tudi po upokojitvi še vedno sodelovati kot svetovalci mlajšim; 
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 ker se bodo ''baby boomarji'' kmalu upokojili, lahko pride do tega, da se bodo upirali 

spremembam. Če jim to dopustimo, se nam to lahko vrne pri mlajših generacijah, 

zato jih je treba motivirati, da vzamejo spremembe kot izziv; 

 kadar pride do negativnega vedenja zaradi mešanih občutkov ob skorajšnjem odhodu 

ali nezadovoljstvu s podjetjem in to vpliva na kakovost dela, se je treba pogovoriti. 

Avtorja predlagata, da najprej opišemo problem in izrazimo zaskrbljenost, nato 

poslušamo vidik zaposlenega. Dogovorimo se za spremembo in jasno definirajmo, s 

čim sva se oba strinjala in na koncu izrazimo zaupanje v pozitiven izid pogovora. 

''Baby boomarje'' lahko uporabimo kot zakladnico izkušenj, lahko nam predstavijo 

zgodovinsko perspektivo problema in so dobri timski delavci. Treba jih je motivirati, podpirati 

in zavezati k doseganju skupinskih ciljev. Na koncu pa ne smemo pozabiti, da od njih 

pridobimo znanje, ki ga bomo uporabili, ko bodo odšli v pokoj. 

 

1.7.4 Generacija X 

Predstavniki generacije X so rojeni po letu 1964, v času, ko se je zmanjševala rodnost, na 

kar je močno vplivala tudi vse večja moţnost kontrole rojstev. Ţenske so se v vse večji meri 

zaposlovale in se tudi zaradi varstva otrok, se odločale za manjše število otrok. Kritični 

dogodki, ki so zaznamovali generacijo X (Johnson in Johnson, 2010): 

 nesreča Challengerja, 

 pojav prvih osebnih računalnikov, 

 ''črni ponedeljek'' – zlom borze, 

 Exxon Valdez – razlitje, 

 padec berlinskega zidu, 

 zalivska vojna, 

 recesija. 

Generacija X je odraščala v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih. V tem času so se 

globalno gledano razmere spreminjale tako časovno kot glede na območja bivanja, saj je bil 

svet razdeljen. Odraščali so v določenem obdobju gospodarske recesije, brezposelnosti in 

inflacije. V Sloveniji je ta generacija doţivljala druţbeni in ekonomski napredek, imeli so 

moţnosti za izobraţevanje in zaposlovanje. Pojavljala so se študentska gibanja, ki so 

zahtevala večjo liberalizacijo, demokratizacijo, svobodo, odpravo cenzure, policijske represije 

in podobno. Ta generacija je doţivela zlom druţbenega in drţavnega sistema in je prva 
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generacija, ki je doţivela učinke socialne revolucije, kontracepcije, emancipacije ţensk, 

subkulturnih gibanj, rocka itd. (Ule, 1999).  

Generacija X ima drugačne delovne vrednote kot generacije pred njo, ki jim je delo več kot  

priloţnost za preţivetje. Generacija X dela zato, da preţivi, kar pomeni, da sta ji bolj 

pomembna prosti čas in druţina kot pa kariera in uspeh (Yu in Miller, 2005). Meriac, Woehr 

in Banister (2010) v študiji delovnih vrednot generacij 'baby boom', X in Y tudi ugotavljajo, da 

so prav povprečja pri merjenju delovne etike (moralnost, teţko delo, zapravljen čas, odloţitev 

potreb, centralnost dela), ki predstavljajo prediktorje delovne zmogljivosti, za generacijo X 

najniţja.  

Sicer pa so pripadniki te generacije tudi precej tehnično podkovani, saj so odraščali v času 

velikega tehničnega napredka. Pripadniki generacije X so zelo samostojni in se zanašajo 

predvsem nase, saj so se morali naučiti samostojnosti ţe zgodaj v otroštvu, saj so jih starši 

puščali precej same, ker so se posvečali svojim sluţbam (Zemke, Raines in Filipczak, 2000).  

Tudi pripadnost razumejo drugače kot starejše generacije. Predvsem so bolj pripadni 

svojemu poklicu ali posameznikom kot pa institucijam. To Yu in Miller (2005) razlagata tako, 

da so videli, kako so njihovi starši izgubljali sluţbe v zgodnjih osemdesetih, kar je zmanjšalo 

zaupanje v podjetja. Pripadniki te generacije izkoristijo vsako priloţnost za izobraţevanje in 

če jim njihovo podjetje tega ne omogoči, so hitro pripravljeni zamenjati sluţbo, kjer bodo 

videli priloţnost za njihovo rast. Najbolj motivirani za delo so, če imajo moţnost 

samostojnega dela in odločanja, če jih nadrejeni pohvalijo in če njihovo delo prinaša dovolj 

izzivov. 

1.7.4.1 Kako voditi generacijo X 

Glede na to, da so delovne vrednote ''iksarjev'' drugačne od starejših generacij in so veliki 

individualisti, Johnson in Johnson (2010) predlagata, kako naj se vodje obračajo na 'iksarje': 

 treba jim je dati individualno priznanje in potrditev. Tudi, če so delali v skupini, je treba 

njihovo delo še posebej osvetliti; 

 timsko delo – bolje delajo v manjši skupini, ki temelji na profesionalnosti in 

medsebojnem spoštovanju; 

 pri napredovanju je treba upoštevati njihove doseţke in ne pripadnost oziroma 

dolţino zaposlitve v podjetju; 

 podpirati je treba njihov ţivljenjski stil – zanje ţivljenje pomeni več kot le denar, bolj 

pomembna zanje je moţnost plačanih dni, ki jih lahko preţivijo z druţino; 
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 potrebujejo fleksibilno organizacijo – radi usklajujejo delo in druţino; 

 zavedati se moramo, da je zanje vsaka sluţba začasna – če v njej niso zadovoljni, 

gredo drugam. Več je moţnosti za različne izkušnje, projekte, nadgradnjo svojih 

sposobnosti, bolj so zadovoljni; 

 pravil, ki se jim ne zdijo smiselna, se je treba izogibati. Natančno je treba določiti 

pravila, ker niso tako intuitivni kot ''baby boomarji''; 

 potrebujejo izzive; 

 pomembna jim je povratna informacija. 

 

Generacija X se razlikuje od ''baby boomarjev'' in veteranov. Niso tako lojalni kot starejše 

generacije, vendar znajo biti kljub temu precej pripadni, če podjetje prepozna njihove potrebe 

in jih upošteva. Nadur ne bodo delali zato, ker so tako rekle avtoritete, vendar jih bodo z 

veseljem naredili, če v tem vidijo smisel in če bodo lahko te ure uporabili drugič, ko bo to v 

prid njim samim in druţini. Radi delajo kot individualisti, potrebujejo izzive, fleksibilnost in 

prepoznavo njihovih doseţkov. 

 

1.7.5 Generacija Y 

To je generacija, ki prihaja na delovno mesto in jo opisujejo z različnimi imeni. Najpogostejše 

ime je generacija Y, imenujejo pa jo tudi ''ipsilonarji'', ''neksterji'', ker so nasledili generacijo X, 

ali ''millennials'' v angleško govorečem okolju, ker simbolizirajo prehod v novo tisočletje. 

Kritični dogodki, ki so zaznamovali njihovo obdobje odraščanja (Johnson in Johnson, 2010): 

 prenosni računalniki, 

 zalivska vojna, 

 11. september – napad na WTC, 

 vojna proti terorizmu. 

Ta generacija predstavlja otroke generacije X in generacije ''baby boomarjev'', ki so se pozno 

odločili za starševstvo zaradi kariere ali pa so se prvič ţe razvezali in ustvarili novo druţino. 

Za omenjene starše je značilno, da so imeli ţeljo vzgojiti svoje otroke tako, da jim bodo 

omogočili optimalen razvoj in otroštvo, ker so se bali, da bi bili zapostavljeni, kot so bili 

večkrat sami.  

Ti otroci so zato bili deleţni vseh mogočih dodatnih izobraţevanj, starši so nadzorovali 

njihove domače naloge, včasih so jih celo delali namesto njih, skratka, poskušali so jih 



 

54 

obvarovati teţav, kar pa je pogosto pripeljalo do tega, da so tudi kot odrasli premalo 

samostojni. Zahtevajo pa tudi precej pozornosti, prav tako, kot so to dobili od svojih staršev.  

Tej generaciji je bila ţe v zibko poloţena informacijska tehnologija. Odraščali so z 

internetom, njihov vsakdanjik so predstavljale računalniške igrice, mobilni telefoni, MP3, 

MP4, elektronska pošta, spletne klepetalnice, forumi, blogi in podobno. Veljajo za najbolj 

izobraţeno generacijo do sedaj (Zemke, Raines in Filipczak, 2000), saj jih večina konča 

srednješolsko izobraţevanje, se vpiše naprej na visokošolske programe in jih tudi zaključi. 

Ta generacija se ne izobraţuje le formalno, ampak poleg tega obiskuje različne obšolske 

tečaje (jezikovne, glasbena šola, ples itd.) Prav zaradi razgibanega načina ţivljenja, mnoţice 

informacij, srečevanja s posamezniki drugih skupin je ta generacija zelo strpna in 

prilagodljiva.  

Prednosti generacije predstavljajo njihova ustvarjalnost, optimizem, tehnološka pismenost, 

sposobnost početi več stvari hkrati, prilagodljivost, radovednost, samozavest, učljivost in 

odprtost do drugačnih. Teţave pa jim povzroča neizkušenost zaradi mladosti (Zemke, 

Raines in Filipczak, 2000). 

''Ipsilonarji'' so odrasli v konfliktnem času. Po eni strani v zavetju, ki so jim ga priskrbeli 

njihovi starši, po drugi strani pa so se v svojem odraščanju znašli v svetu, ki je krut in 

nevaren. Doţiveli so 11. september, različne strelske obračune po šolah, tudi vojne grozote 

po svetu so dnevne novice, ki jih zaradi globalizacije in hitrega prenosa informacij vsak dan 

spremljamo. Trudijo se biti optimistični glede prihodnosti, čeprav so vsakodnevno priča 

nesrečam in drugim negativnim informacijam po svetu. Za njihove sodelavce to pomeni, da 

jim bodo poskušali zaupati, hkrati pa bodo ob tem pričakovali odprtost in ''fair''odnos. Od 

sodelavcev pričakujejo jasna navodila glede dela, pravil in zahtev, pričakujejo tudi aţurno 

informiranje in pošten odnos (Johnson in Johnson, 2010).  

Alsop (2008) v svojih raziskavah ugotavlja, da ''ipsilonarje'' včasih dojemajo kot narcistične, 

arogantne in muhaste. Čeprav se v teh negativnih percepcijah lahko najde košček resnice, 

pa znajo biti tudi precej impresivni v svojih ambicioznih doseţkih. So generacija konfliktnih 

karakteristik, po eni strani vase zagledani, pa tudi precej druţbeno usmerjeni. 

Generacijo Y določa oznaka ''postanimo zeleni''. V času, ko so se rodili, in kasneje med 

odraščanjem so se pojavljala različna okoljska gibanja, sprejeti so bili različni vladni akti, ki 

urejajo okoljsko politiko. Ljudi se poskuša izobraziti o za planet uničujočih posledicah 

onesnaţevanja. Priča smo bili in smo ekološkim nesrečam, kot so na primer razlitje nafte. 
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Zeleni način razmišljanja definira in označuje generacijo Y. Najbolj so glasni pri podpori 

zelene energije, varovanju planeta in se borijo proti globalnemu segrevanju (Hymas,  2011).  

Veliko je negotovosti, kako se bodo organizacije prilagodile ''ipsilonarjem'' in obratno. 

''Ipsilonarji'' imajo ogromen potencial in če se jim ne bodo sluţbe prilagodile, obstaja skrb, da 

bodo izgubile ogromno talentov. 

Stereotipi o generaciji Y kot o vase zaverovanih, nemotiviranih, nespoštljivih do drugih in 

nelojalnih usluţbencih je sproţila skrb o tem, kako bo komunikacija z njimi vplivala na 

organizacije in kako bodo uspeli vzpostaviti dober odnos znotraj različnih generacij 

zaposlenih. Zato raziskovalci poskušajo ugotoviti objektivnost teh stereotipov. Myers in 

Sadaghiani (2010) na podlagi pregleda ugotavljata, da so ''ipsilonarji'' ambiciozni in kritični do 

tistih, ki takih vrednot nimajo. So akutno okuţeni z globalizacijo, komunikacijsko in 

informacijsko  tehnologijo in zahtevajo ogromno pozornosti. Imajo širšo perspektivo o 

svetovnem trgu, kulturni raznolikosti, izvedbi različnih nalog in njihove sposobnosti pri 

uporabi informacijske tehnologije lahko dajo velik prispevek k večji produktivnosti. 

Pomemben s strani starejših kolegov je predvsem odnos do njih, in sicer v smislu, da jih 

poskušajo razumeti, jim zaupati in podpirati tudi kot mentorji z izkušnjami. 

V zvezi s prihajajočo generacijo Y pa je treba izpostaviti še en problem, ki se s časom lahko 

še močno poveča. V zadnjih letih zdravstvene organizacije opaţajo močan porast debelosti 

tudi med mladimi. V Evropski uniji je kar 22 milijonov otrok s prekomerno telesno teţo. 

Največ mladih s preveliko telesno teţo med letom 2000 in 2005 je v Nemčiji (42,7 %), na 

Malti (47,8 %) in v Veliki Britaniji (53,1 %), najmanj pa v Latviji (10 %), na Slovaškem (10,3 

%) in v Franciji (10,6 %). Analize kaţejo, da ima preveliko teţo več fantov kot deklet 

(Statistični urad RS, 2010). Debelost predstavlja povečano tveganje za druge zdravstvene 

teţave, kot so srčno-ţilne bolezni, visok krvni pritisk, diabetes, nekatera rakava obolenja. 

Vse to pomeni, da lahko zaradi interakcije med debelostjo in stresom, ki je na delovnem 

mestu vedno bolj pogost in so bile njegove posledice za zdravje ţe natančno opisane v 

prejšnjih poglavjih, pričakujemo vedno več bolezni in s tem povezanega absentizma in 

posredne škode za podjetja. Generacija ''ipsilonarjev'' ima slabe zdravstvene in 

prehranjevalne navade, kar lahko ţe zgodaj privede do prekomerne debelosti. Dve tretjini 

študentov je tudi premalo fizično aktivnih in rajši gleda televizijo ali prosti čas preţivi pred 

računalnikom. Seveda to pomeni tudi, da s povečevanjem debelosti pri zaposlenih lahko 

pričakujemo tudi upad produktivnosti podjetij, kar bo seveda vplivalo na ekonomski izkupiček 

(Barkin, Heerman, Warren in Rennhoff, 2010).  
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1.7.5.1 Kako voditi generacijo Y 

Generacija Y ima drugačna pričakovanja kot starejše generacije, zato se je temu tudi treba 

prilagoditi. Johnson in Johnson (2010) predlagata načine, ki so prijazni ''ipsilonarjem'': 

 ustvariti je treba priloţnosti, ki jih zanimajo; 

 povejte jim tako, kot je; 

 izogibajte se razpravi o dobrih starih časih; 

 naredite generaciji Y prijazna pravila;  

 bodite odprti za sodobne tehnologije; 

 omogočite fleksibilni delovni čas; 

 pogosto kontaktirajte z njimi; 

 vedno argumentirajte odločitve; 

 ponudite jim pomoč; 

 pogosto jim dajte povratno informacijo. 

 

Pozornost najmlajšim generacijam nam lahko prinese mnogo pozitivnih rezultatov. 

Generacija Y je glede na ugotovitve (Kowske, Rasch in Wiley, 2010) bolj zadovoljna z 

zaposlitvijo, varnostjo sluţbe, priznavanjem njihovega dela, razvojem kariere in 

napredovanjem. Podobno kot starejši pa je zadovoljna s plačo, bonitetami in z delom 

samim ter moţnostjo, da si poiščejo drugo zaposlitev. 

 

1.8 HIPOTEZE 

 

1.8.1 ''Baby boom'' generacija 

1.8.1.1 Vir stresa na delovnem mestu 

Johnson in Johnson (2010) ugotavljata, da generacija ''baby boom'' spoštuje avtoriteto in na 

delovnem mestu ceni zahtevno delo, vztrajnost, urejenost, jasna pravila in zdravo delovno 

okolje ter so timski delavci. Zemke, Raines in Filipczak (2000) pa tudi ugotavljajo njihove 

negativne strani, da se teţko soočajo s konflikti in da posvečajo večjo pomembnost procesu 

dela kot samemu rezultatu. 

Ker je generacija v obdobju srednje odraslosti in mora za doseganje učinkovitosti na 

delovnem mestu uporabljati vedenjske strategije za upravljanje z ţivljenjem (Zupančič, 2004) 
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in pretekle delovne izkušnje, predvidevam, da jim predstavljajo preveč dela, odvečna 

administracija in predolg delovni čas večji vir stresa kot drugima dvema generacijama. Ker 

pa spoštujejo avtoriteto, cenijo jasna pravila in so timski delavci, predvidevam, da jim bo 

povzročalo večji vir stresa tudi neadekvatno vodenje nadrejenih, premalo moči in nejasna 

vloga v sluţbi. 

H1: Pripadnikom generacije ''baby boom'' dolgo in količinsko obseţno delo, odvečne 

in dolgočasne administrativne naloge, neadekvatno vodenje nadrejenih, premalo moči 

in nejasne zahteve povzročajo več stresa kot pripadnikom drugih dveh generacij. 

1.8.1.2 Spoprijemanje s stresom 

Generacija ''baby boom'' se pribliţuje upokojitvi. Pripisuje se jim tehnično neznanje in 

nenaklonjenost spremembam, vendar se, kot ugotavljata Yu in Miller (2005), na delovnem 

mestu po produktivnosti ne razlikujejo bistveno od ostalih generacij, saj jim pomagajo 

dolgoletne delovne izkušnje. Zaposleni v srednji odraslosti za doseganje ciljev uporabljajo 

tudi strategije za upravljanje z ţivljenjem (Zupančič, 2004), v tem primeru predvsem na upad 

vezano selekcijo (na primer prilagoditev standardov – ko ni več sposoben nečesa narediti, 

svoje prizadevanje usmeri v tisto, kar lahko naredi). 

Predvidevam, da se generacija ''baby boom'' s stresom na delovnem mestu v največji meri 

spoprijema tako, da sprejme nastalo situacijo tako, kot je, to pa se odraţa tudi tako, da ne 

razmišlja o problemu in posledično se misli odraţajo tudi v dejanjih. 

H2: Pripadniki generacije ''baby boom'' pri spoprijemanju s stresom na delovnem 

mestu v primerjavi s pripadniki generacij X in X pogosteje uporabljajo miselno in 

vedenjsko neaktivnost, pozitivno reinterpretacijo in rast ter sprejemanje. 

 

1.8.2 Generacija X 

1.8.2.1 Viri stresa na delovnem mestu 

Yu in Miller (2005) ugotavljata, da sta generaciji X bolj pomembna prosti čas in druţina kot 

pa kariera in uspeh. Pripadniki te generacije izkoristijo vsako priloţnost za izobraţevanje. Za 

delo so najbolj motivirani, če imajo moţnost samostojnega dela in odločanja, če jih nadrejeni 

pohvalijo in če njihovo delo prinaša dovolj izzivov. 
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Zato predvidevam, da jim največ stresa povzročajo dejavniki, ki so povezani z razmerjem 

med delom in zasebnim ţivljenjem, ter dejavniki, ki so povezani s premajhnim izzivom. 

Zahteve, ki od njih zahtevajo neodvisnost, jim ne povzročajo več stresa kot ostalim. 

H3: Pripadnikom generacije X povzročajo neravnovesje med zasebnim ţivljenjem in 

sluţbo ter dolgočasne administrativne naloge več stresa kot pripadnikom ostalih dveh 

generacij. 

1.8.2.2 Spopadanje s stresom na delovnem mestu 

Zemke, Raines in Filipczak (2000) ugotavljajo, da so pripadniki generacije X zelo samostojni 

in se zanašajo predvsem nase, saj so se morali naučiti samostojnosti ţe zgodaj v otroštvu, 

saj so jih starši puščali precej same, ker so se posvečali svojim sluţbam.  

Ker je generacija X samostojna in neodvisna ter dobro izobraţena in tehnično podkovana, 

predvidevam, da se večinoma sooča s stresom tako, da se usmeri na problem. 

H4: Pripadniki generacije X se v primerjavi s pripadniki ostalih dveh generacij v večji 

meri odločajo za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu, ki je usmerjeno na 

problem (aktivno spoprijemanje, načrtovanje, prekinitev ostalih dejavnosti, 

zadrţevanje spontanega odziva, iskanje instrumentalne socialne podpore). 

 

1.8.3 Generacija Y 

1.8.3.1 Viri stresa na delovnem mestu 

Zemke, Raines in Filipczak (2000) generacijo Y opišejo kot najbolj izobraţeno generacijo do 

sedaj, saj se poleg formalnega izobraţevanja ţe od zgodnjih let izobraţuje tudi neformalno. 

Zaradi razgibanega ţivljenja so zelo prilagodljivi in strpni. So ustvarjalni, tehnološko 

izobraţeni, sposobni početi več stvari hkrati, radovedni, samozavestni in odprti do drugačnih. 

Teţave pa jim povzroča neizkušenost zaradi mladosti.  

Johnson in Johnson (2010) ugotavljata, da so ''ipsilonarji'' odrasli v konfliktnem času. Po eni 

strani v zavetju, ki so jim ga priskrbeli njihovi starši, po drugi strani pa v svetu, ki je krut in 

nevaren. Za njihove sodelavce to pomeni, da jim bodo poskušali zaupati, hkrati pa bodo ob 

tem pričakovali odprtost in korekten odnos. Od sodelavcev pričakujejo jasna navodila glede 

dela, pravil in zahtev, pričakujejo tudi aţurno informiranje in pošten odnos.  
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Myers in Sadaghiani (2010) ugotavljata, da so ''ipsilonarji'' ambiciozni in kritični do tistih, ki 

takih vrednot nimajo. So akutno okuţeni z globalizacijo, komunikacijsko in informacijsko  

tehnologijo in zahtevajo ogromno pozornosti. Imajo širšo perspektivo o svetovnem trgu, 

kulturni raznolikosti, izvedbi različnih nalog. 

Na podlagi predhodnih raziskav predvidevam, da bo generaciji Y zaradi neizkušenosti več 

stresa povzročalo, kadar bodo od njih odvisne pomembne odločitve in delo nad njihovimi 

zmoţnostmi. Ker so ambiciozni in kritični ter precej izobraţeni, predvidevam, da jim več 

stresa povzroča nestrinjanje s politiko ustanove, ki je mogoče lahko malo bolj konservativna. 

Zaradi njihovih sposobnosti in kontinuiranega izobraţevanja predvidevam, da jim povzroča 

stres tudi neustrezno usposabljanje in podcenjenost. Pomembni so jim odnosi in jasna 

povratna informacija, zato predvidevam, da sta zanje bolj stresna slaba komunikacija in 

pomanjkanje vzpodbude nadrejenih. Ker pa veljajo za generacijo, ki ji je zaposlitev 

pomembna zato, da si lahko uredijo zadovoljno zasebno ţivljenje, predvidevam tudi, da jim 

lahko vpliv kariere na zasebno ţivljenje prav tako povzroči stres. 

H5: Pripadnikom generacije Y povzročajo pomembne odločitve na delovnem mestu in 

delo nad njihovimi zmoţnostmi ter nestrinjanje s politiko ustanove, slaba 

komunikacija med kolegi, neustrezno usposabljanje za delo, pomanjkanje vzpodbude 

s strani nadrejenih, podcenjenost s strani kolegov in ustvarjanje kariere na škodo 

zasebnega ţivljenja večji stres kot pripadnikom drugih dveh generacij. 

1.8.3.2 Spoprijemanje s stresom na delovnem mestu 

Johnson in Johnson (2010) ugotavljata, da je generacija Y večinoma odraščala ob pretirani 

kontroli staršev, ker so jih poskušali obvarovati teţav. To jih je pripeljalo do tega, da v 

odraslosti ţelijo večjo pozornost, kontrolo, nasvete, prav tako pa so še neizkušeni. Po drugi 

strani pa so, kot ugotavljajo Zemke, Raines in Filipczak (2000), predstavniki generacije Y 

prilagodljivi, radovedni, učljivi in odprti do drugačnih. 

Zato predvidevam, da se predstavniki generacije Y pri spopadanju s stresom v večji meri kot 

ostali odločajo za iskanje informacij in čustvene podpore, po drugi strani pa se zaradi 

odprtosti, radovednosti in učljivosti s stresom spopadajo aktivno, načrtujejo in osebnostno 

rastejo. 

H6: Pripadniki generacije Y pri spoprijemanju s stresom pogosteje iščejo 

instrumentalno in čustveno socialno podporo kot pripadniki drugih dveh generacij. 
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1.8.4 Nevroticizem in stres na delovnem mestu 

Raziskovalci ugotavljajo, da ljudje z višje izraţenim nevroticizmom dojemajo vse situacije kot 

bolj stresne, prav tako pa bolj pogosto doţivljajo situacije stresno. Tudi Sterud, Hem, 

Ekeberg, Lau (2008) v raziskavi, kjer so bili udeleţeni zaposleni v reševalnih enotah na 

Norveškem, ugotavljajo, da posamezniki z višje izraţenim nevroticizmom in niţjo stopnjo 

zaznane samoučinkovitosti dojemajo situacije v sluţbi kot teţje, bolj pa tudi čutijo 

pomanjkanje podpore sodelavcev in nadrejenih. 

Musek (2010) ugotavlja povezave med dimenzijami osebnosti, načini spoprijemanja s 

stresom, komponentami osebnostne čvrstosti ter pogostostjo, intenzivnostjo in zaznavo 

stresa. Osebnostne dimenzije vestnost, ekstravertnost, prijetnost in odprtost se pozitivno 

povezujejo z instrumentalnim slogom spoprijemanja s stresom. Nevroticizem pa se z 

instrumentalnim slogom povezuje negativno, po drugi strani pa se pozitivno povezuje s 

paliativnim slogom spoprijemanja. Posamezniki z višjim nevroticizmom glede na omenjeno 

raziskavo čutijo manj nadzora nad situacijo in so manj angaţirani v spopadanju s stresom. 

H7: Čustveno stabilni posamezniki pri stresu na delovnem mestu ne glede na 

generacijo doţivljajo vse dejavnike stresa manj stresno in se z njimi spopadajo  

aktivneje in načrtujejo aktivnosti. 
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2 METODA 

2.1 UDELEŢENCI 

Udeleţenci v raziskavi so bili vsi zaposleni zdravstvene ustanove v Ljubljani. S tem sem 

ţelela zajeti čim bolj homogen vzorec zaposlenih glede na vodenje in organizacijsko kulturo 

podjetja. 

V raziskavi je sodelovalo 360 usluţbencev. 112 udeleţencev je bilo starih od 18 do 32 let, 

132 udeleţencev od 33 do46 let in 108 udeleţencev od 47 do 65 let. 8 udeleţencev je 

izpolnilo vprašalnik nepopolno in niso bili upoštevani v raziskavi. 155 udeleţencev je imelo 

srednjo ali niţjo izobrazbo, 155 udeleţencev je imelo višjo ali visoko strokovno izobrazbo in 

42 udeleţencev je imelo univerzitetno izobrazbo ali več. 231 udeleţencev je zaposlenih na 

delovnem mestu medicinske sestre oziroma tehnika, 32 udeleţencev je zdravnikov in 89 

udeleţencev je zaposlenih na drugih delovnih mestih v zdravstvu. V raziskavi je sodelovalo 

več ţensk (326) kot moških (26), kar je pričakovano, saj je v zdravstvu tudi zaposlenih več 

ţensk kot moških. 

 

2.2 PRIPOMOČKI 

Za namen raziskave sem sestavila vprašalnik iz standardiziranih vprašanj vprašalnikov Stres 

pri delu (Croxson, 2005), Vprašalnik spoprijemanja COPE (orig. The COPE Inventory) 

(Carver, Scheier in Weintraub, 1989) in Vprašalnik velikih pet BFI (orig. Big Five Inventory) 

(Donahue in Kentle, 1991), sama pa sem dodala še vprašanja glede starosti, izobrazbe, 

poklica, spola, otrok, pripadnosti podjetju in zadovoljstva na delovnem mestu. 

 

2.2.1 Stres pri delu (Croxson, 2005) 

Vprašalnik Stres pri delu (Croxson, 2005) vsebuje 31 postavk, ki predstavljajo dejavnike 

stresa na delovnem mestu. Udeleţenci ocenjujejo posamezen vir stresa na Likertovi lestvici 

(1 - zelo majhen vir stresa, 2 - majhen vir stresa, 3 - srednji vir stresa, 4 - močan vir stresa, 5 

- zelo močan vir stresa). 

Vprašalniku je dodana postavka ''Nepotrebno delo'', ki tudi predstavlja vir stresa na delovnem 

mestu. Koeficient zanesljivosti (Cronbach alfa) vprašalnika, izračunan na našem vzorcu, je 

0,93. 
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2.2.2 Vprašalnik spoprijemanja COPE (Carver, Scheier in Weintraub, 1989) 

Originalni vprašalnik spoprijemanja s stresom ''The COPE Inventory'' (Carver, Scheier in 

Weintraub, 1989) je namenjen merjenju različnih načinov spoprijemanja s stresom. 

Sestavljen je iz 15 lestvic, vsaka vsebuje 4 postavke.  

V raziskavi je bila uporabljena različica Brief COPE, ki vsebuje iste lestvice kot originalni 

vprašalnik, vendar je zmanjšan za dve postavki. Lestvice vprašalnika Brief COPE: 

 Pozitivna reinterpretacija in rast 

 Miselna neaktivnost 

 Usmerjenost na sprostitev čustev 

 Iskanje instrumentalne socialne podpore 

 Aktivno spoprijemanje 

 Zanikanje  

 Razmišljanje o čustvih 

 Humor 

 Vedenjska neaktivnost 

 Zadrţevanje spontanega odziva 

 Iskanje čustvene socialne podpore 

 Uporaba drog 

 Sprejetje 

 Prekinitev ostalih dejavnosti 

 Načrtovanje  

Na postavke udeleţenci odgovarjajo na štiristopenjski lestvici (1 - tega ne delam, 2 - to 

delam redko, 3 - to delam srednje pogosto, 4 - to delam pogosto). 

Koeficient zanesljivosti (Cronbach alfa) vprašalnika, izračunan na našem vzorcu, je 0,71. 

 

2.2.3 Vprašalnik velikih pet BFI (John in Srivastava, 1999) 

Vprašalnik velikih pet BFI (orig. Big Five Inventory) je namenjen merjenju petih dimenzij 

osebnosti. Vsebuje 44 postavk, na katere udeleţenci odgovarjajo, v kolikšni meri se strinjajo 

s trditvijo, ki opisuje osebnostno lastnost, ki je lahko ali pa ni značilna za udeleţenca. 

Odgovarjajo na petstopenjski lestvici (1 - sploh se ne strinjam, 2 - večinoma se ne strinjam, 3 
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- deloma se strinjam, deloma se ne strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 - popolnoma se 

strinjam). Sestavljajo ga lestvice: 

 Ekstravertnost 

 Sprejemljivost 

 Vestnost 

 Nevroticizem 

 Odprtost za izkušnje 

Koeficient zanesljivosti (Cronbach alfa) vprašalnika, izračunan na našem vzorcu, je 0,77. 
 

 

2.3 POSTOPEK 

Vprašalnike z navodili za izpolnjevanje in nagovorom udeleţenca sem osebno razdelila po 

oddelkih zdravstvene ustanove. Na vsakem oddelku sem za zbiranje vprašalnikov zaprosila 

kontaktno osebo (najpogosteje glavna sestra oddelka). Udeleţenci so vrnili vprašalnike v 

štirinajstih dneh. 

Zbiranje podatkov je trajalo od julija do novembra 2011. 
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3 REZULTATI 

3.1 DESKRIPTIVNA STATISTIKA 

Iz tabele 1 lahko razberemo, kako močan vir stresa na delu predstavljajo udeleţencem 

dejavniki, ki so zajeti v postavkah vprašalnika 'Stres na delu'. V tabeli so zajeta povprečja, 

SD in numerus za posamezen odgovor. Minimalna vrednost odgovorov je 1, maksimalna 5. 

Tabela 1. Deskriptivna statistika za vse generacije za vprašalnik 'Stres na delu'. 

    genY   gen X   gen BB 

postavke   N M SD   N M  SD   N M  SD 

Biti podcenjen  112 3,42 1,46  132 2,95 1,44  104 3,24 1,33 

Sprejemanje pomembnih odločitev.  112 3,38 1,06  132 3,32 1,10  104 3,25 1,01 

Imam preveč dela.  112 3,35 1,02  132 3,33 1,02  107 3,62 0,99 

Višina plačila.  112 3,34 1,13  132 3,11 1,23  108 3,25 1,22 

Premalo vzpodbude nadrejenih.  112 3,26 1,31  131 2,92 1,21  104 3,14 1,30 

Pomanjkanje komunikacije.  111 3,18 1,25  132 3,07 1,24  107 3,27 1,08 

Nestrinjanje s politiko podjetja.  112 3,14 1,25  132 2,90 1,27  107 3,03 1,14 

Neadekvatno vodenje in pod. nadrejenih.  112 3,07 1,21  131 2,79 1,19  107 3,12 1,12 

Skrb za kariero na škodo zasebnosti.  112 3,04 1,36  130 2,58 1,33  104 2,65 1,25 

Sprejemanje tveganih odločitev.  111 3,01 1,13  131 2,93 1,31  103 2,96 1,32 

Dejavniki, ki jih ne morem nadzorovati.  112 2,94 1,16  132 2,86 1,12  105 3,11 0,98 

Nepotrebno delo  112 2,91 1,20  132 3,05 1,29  105 3,19 1,27 

Neustrezno usposabljanje .  112 2,85 1,19  132 2,77 1,28  105 2,79 1,07 

Dohajanje napredka v tehnologiji.  111 2,81 1,19  132 2,79 1,17  106 2,94 1,09 

Delati zelo dolgo.  112 2,79 1,35  132 2,62 1,23  103 3,13 1,33 

Imam premalo moči in vpliva.  112 2,77 1,21  132 2,53 1,15  104 2,99 1,27 

Delo, ki presega moje zmoţnosti.  112 2,71 1,28  132 2,38 1,21  107 2,49 1,22 

Vpliv dela na zasebno ţivljenje.  112 2,66 1,42  132 2,50 1,27  104 2,52 1,31 

Prepričanja neskladna z organizacijskimi.  112 2,66 1,04  131 2,62 1,16  107 2,83 1,19 

Nejasna poklicna vloga.  111 2,65 1,22  132 2,36 1,27  103 2,73 1,25 

Vpliv dela na odnos do partnerja.  112 2,61 1,37  130 2,38 1,23  104 2,62 1,34 

Osebni konflikti z drugimi.  112 2,49 1,37  128 2,19 1,25  103 2,20 1,32 

Dolgočasna administrativna opravila.  111 2,39 1,26  131 2,62 1,17  104 2,84 1,19 

Premalo emoc.podpore ljudi izven dela.  111 2,33 1,12  131 2,28 1,26  102 2,49 1,08 

Ţivljenje s part., ki veliko vlaga v kariero.  110 2,26 1,36  131 2,10 1,18  102 2,37 1,32 

Vpliv zasebnega ţivljenja na delo.  112 2,19 1,29  132 1,97 1,08  104 2,32 1,22 

Vodim delo drugih.  112 2,17 1,21  132 2,49 1,32  106 2,50 1,38 

Nosim delo domov.  112 2,15 1,30  132 2,15 1,36  107 2,15 1,20 

Opravljam delo pod  zmoţnostmi.  111 2,10 1,19  132 1,93 0,99  106 2,26 1,15 

Odnos partnerja do sluţbe.  112 1,87 1,21  132 1,83 1,06  105 2,01 1,28 

Nimam dovolj dela.  112 1,68 1,06  131 1,79 1,09  106 2,03 1,23 

Delati z ljudmi nasprotnega spola.   112 1,29 0,69   131 1,44 0,86   104 1,77 1,13 
  Opomba: S krepkim tiskom so označene najvišje povprečne vrednosti za vsako generacijo. 
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Distribucije na vseh postavkah vprašalnika 'Stres na delu' se glede na Kolmogorov-Smirnov 

test statistično pomembno razlikujejo od normalnih. To je razvidno iz tabele 1a (v prilogi), 

prav tako pa tudi asimetričnost in sploščenost distribucij za posamezno postavko.  

Predstavniki generacije Y kot najbolj stresno ocenjujejo podcenjenost in sprejemanje 

pomembnih odločitev, najmanj stresno pa premalo dela in delo z ljudmi nasprotnega spola. 

Največja razpršenost odgovorov za generacijo Y je pri oceni stresa za podcenjenost, najbolj 

enotno pa so odgovarjali glede občutenja stresa pri delu z nasprotnim spolom.  

Generacija X kot najbolj stresno ocenjuje preveč dela in sprejemanje pomembnih odločitev, 

kot najmanj pa delo z ljudmi nasprotnega spola in premalo dela. Najbolj so različno 

odgovarjali pri oceni količine stresa za podcenjenost, najmanj pa pri oceni stresnosti dela z 

ljudmi nasprotnega spola.  

Predstavniki generacije ''baby boom'' kot najbolj stresno ocenjujejo preveč dela in 

pomanjkanje komunikacije, najmanj stresno pa odnos partnerja do sluţbe in delo z 

nasprotnim spolom. Razpršenost odgovorov je največja pri oceni stresa pri vodenju ali 

nadziranju dela, najbolj enotno pa so odgovarjali na postavki 'dejavniki, ki jih ne morem 

nadzorovati'. 

Tabela 2. Deskriptivna statistika lestvic vprašalnika 'Brief COPE' za vse generacije . 

        Y   X   BB 

Lestvica      N M  SD  N M  SD  N M  SD 

Pozitivna reinterpretacija in rast    112 6,63 1,27  131 6,68 1,11  102 6,89 1,07 

Aktivno spoprijemanje    111 6,49 1,23  131 6,85 1,03  102 6,76 1,12 

Načrtovanje    112 6,3 1,26  131 6,76 1,06  102 6,39 1,26 

Iskanje inst. socialne podpore    111 5,96 1,33  130 5,86 1,26  102 5,6 1,32 

Sprejetje    111 5,92 1,33  130 6,28 1,2  102 6,41 1,21 

Zadrţevanje spontanega odziva    112 5,73 1,34  131 6,18 1,18  101 5,87 1,32 

Iskanje emoc. socialne podpore    112 5,64 1,48  130 5,55 1,31  102 5,24 1,44 

Prekinitev ostalih dejavnosti    112 5,51 1,21  131 5,43 1,28  102 5,65 1,03 

Usmerjenost na sprostitev emocij    112 5,04 1,21  131 5,05 1,49  102 5,24 1,28 

Miselna neaktivnost    112 4,63 1,39  131 4,5 1,55  101 4,99 1,32 

Humor    112 3,65 1,52  131 3,56 1,32  102 3,92 1,54 

Vedenjska neaktivnost    111 3,48 1,09  130 3,29 1,2  103 4,13 1,41 

Razmišljanje o emocijah    112 3,42 1,85  131 3,46 1,73  103 3,91 2,02 

Uporaba drog    112 3,36 1,01  131 3,56 1,01  101 3,72 1,23 

Zanikanje       112 2,77 1,09   131 2,7 1,14   102 3,53 1,60 

Opomba: S krepkim tiskom so označene najvišje povprečne vrednosti. 
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Iz tabele 2 lahko razberemo, kako so pripadniki generacij Y, X in ''baby boom'' v povprečju 

odgovarjali na vprašanja o načinih njihovega spoprijemanja s stresom, kako so bili njihovi 

odgovori razpršeni in numerus. Najmanjše moţno število doseţenih točk za posamezno 

lestvico je 2, najvišje 8. 

Generacija Y izmed vseh strategij za spopadanje s stresom največkrat izbere pozitivno 

reinterpretacijo in rast, aktivno spoprijemanje, načrtovanje in iskanje instrumentalne socialne 

podpore, najmanj pa zanikanje, uporabo drog, razmišljanje o čustvih in vedenjsko 

neaktivnost. Najbolj so odgovori razpršeni na lestvici 'razmišljanje o čustvih', najbolj pa so si 

enotni glede uporabe drog.  

Generacija X izmed vseh strategij za spopadanje s stresom največkrat izberejo aktivno 

spoprijemanje, načrtovanje ter pozitivno reinterpretacijo in rast, najmanj pa zanikanje, 

vedenjsko neaktivnost in razmišljanje o čustvih. Razpršenost odgovorov je največja na 

lestvici 'razmišljanje o čustvih', najmanjša pa na lestvici 'uporaba drog'.  

Generacija ''baby boom'' se pri spopadanju s stresom največkrat odloča za pozitivno 

reinterpretacijo in rast, aktivno spoprijemanje in sprejetje, najmanj pa za zanikanje, uporabo 

drog in razmišljanje o čustvih. Najbolj se njihovi odgovori razlikujejo na lestvici 'razmišljanje o 

čustvih', najmanj pa na lestvici 'prekinitev ostalih dejavnosti'.  

Distribucije na vseh lestvicah se glede na Kolmogorov-Smirnov test pomembno razlikujejo od 

normalne, kar je razvidno iz tabele 2a (v prilogi), prav tako pa lahko tu razberemo tudi 

asimetričnost in sploščenost distribucij. 
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3.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 

V hipotezah (H1, H3 in H5) sem preverjala, kateri viri stresa na delovnem mestu pomenijo za 

posamezne generacije (Y, X in ''baby boom'') pomembno močnejši dejavnik stresa kot za 

drugi dve generaciji.  

Tabela 3. Kruskal Wallisov test za preverjanje razlik in povprečni rangi za generacije Y, X in 

''baby boom'' za odgovore na vprašalnik 'Stres na delu'. 

  gen Y   gen X   gen BB   Kruskal Wallis 

Postavke N M rang   N M rang   N M rang   H p 

Imam preveč dela 112 170,37  132 165,33  107 195,06  6,12 0,047* 

Sprejemanje pomembnih odločitev 112 180,09  132 174,04  104 196,06  0,71 0,703 

Delo, ki presega moje zmoţnosti 112 190,57  132 165,59  107 173,59  3,98 0,137 

Delo, ki je pod mojimi zmoţnostmi 111 173,41  132 163,68  106 190,76  4,73 0,094 

Nimam dovolj dela 112 162,90  131 173,24  106 189,95  4,97 0,083 

Vodim/nadziram delo drugih 112 159,82  132 183,33  106 182,32  4,25 0,120 

Nestrinjanje s politiko ustanove 112 184,93  132 167,66  107 176,94  1,87 0,392 

Nosim svoje delo domov 112 175,63  132 173,86  107 179,03  0,18 0,916 

Višina plačila 112 186,11  132 167,21  108 177,89  2,29 0,319 

Prepričanja, neskladna z organizacijskimi 112 173,39  131 169,40  107 185,17  1,61 0,446 

Neadekvatno vodenje nadrejenih 112 182,72  131 159,14  107 187,97  6,01 0,049* 

Pomanjkanje komunikacije 111 176,90  132 167,53  107 183,88  1,67 0,435 

Dohajanje napredka v tehnologiji 111 172,47  132 170,57  106 183,16  1,10 0,578 

Dejavniki, ki jih ne morem nadzorovati 112 172,97  132 165,10  105 189,61  3,88 0,144 

Neustrezno usposabljanje za delo 112 179,97  132 170,56  105 175,28  0,57 0,754 

Nepotrebno delo 112 163,29  132 176,55  105 185,54  2,82 0,243 

Imam premalo moči in vpliva 112 176,35  132 157,61  104 193,94  8,12 0,017* 

Osebni konflikti z drugimi 112 186,42  128 165,33  103 164,61  3,81 0,149 

Odnos partnerja do moje sluţbe 112 171,29  132 173,87  105 180,38  0,56 0,756 

Dolgočasne administrativne naloge 111 154,68  131 173,81  104 193,19  8,42 0,015* 

Delati z ljudmi nasprotnega spola 112 157,92  131 169,13  104 197,45  14,45 0,001* 

Delati zelo dolgo 112 170,69  132 158,90  103 196,95  8,92 0,012* 

Premalo vzpodbude s strani nadrejenih 112 186,08  131 160,63  104 177,83  4,31 0,116 

Skrb za kariero na škodo zasebnosti 112 194,03  130 160,75  104 167,33  7,59 0,022* 

Biti podcenjen 112 191,61  132 157,99  104 177,03  7,17 0,028* 

Vpliv dela na odnos do partnerja 112 179,02  130 163,18  104 180,45  2,38 0,304 

Sprejemanje tveganih odločitev 111 174,81  131 171,07  103 173,50  0,09 0,955 

Ni čustvene podpore ljudi izven dela 111 170,57  131 164,21  102 185,25  2,83 0,243 

Nejasna poklicna vloga 111 180,80  132 157,09  103 186,66  6,31 0,043* 

Partner, ki veliko vlaga v kariero 110 172,75  131 163,52  102 182,09  2,22 0,330 

Vpliv dela na zasebno ţivljenje 112 180,66  132 171,50  104 171,67  0,66 0,721 

Vpliv zasebnega ţivljenja na delo 112 175,36   132 162,15   104 189,25   4,66 0,097 
Opomba: Pri statistično pomembnih razlikah so najvišji M rangi označeni s krepkim tiskom. 
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V tabeli 3 so predstavljeni rezultati neparametričnega Kruskal Wallisovega testa za 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik med neodvisnimi vzorci in odgovarjajoči M rangi, ki 

so jih dosegli predstavniki posameznih generacij na postavkah vprašalnika 'Stres na delu'. 

Statistično pomembne razlike v občutenju stresa so se pri različnih generacijah pokazale na 

postavkah: neadekvatno vodenje nadrejenih, premalo moči in vpliva, opravljanje dolgočasnih 

administrativnih nalog, sodelovanje z ljudmi nasprotnega spola, predolgo delo, skrb za 

kariero na škodo zasebnega ţivljenja, podcenjenost in nejasna poklicna vloga. Bolj podroben 

opis sledi v nadaljevanju.  

V prvi hipotezi sem preizkušala trditev, da pripadnikom generacije ''baby boom'' dolgo in 

količinsko obseţno delo, odvečne in dolgočasne administrativne naloge, neadekvatno 

vodenje nadrejenih, premalo moči in nejasne zahteve povzročajo več stresa kot pripadnikom 

drugih dveh generacij. Iz rezultatov lahko razberemo, da je hipoteza potrjena. Poleg 

omenjenih dejavnikov pa se je tudi pokazala statistično pomembna razlika na postavki 'delati 

z ljudmi nasprotnega spola'. Sicer pa je generacija ''baby boom'' v primerjavi z drugima 

dvema generacijama dosegla najvišje M range na naslednjih postavkah: sprejemanje 

pomembnih odločitev; delo, ki je pod mojimi zmoţnostmi; nimam dovolj dela; nosim svoje 

delo domov; prepričanja, neskladna z organizacijskimi; pomanjkanje komunikacije, dohajanje 

napredka v tehnologiji; dejavniki, ki jih ne morem nadzorovati, nepotrebno delo; odnos 

partnerja do moje sluţbe; vpliv dela na odnos do partnerja; ni čustvene podpore ljudi izven 

dela; partner, ki veliko vlaga v kariero; vpliv zasebnega ţivljenja na delo. Vendar te razlike 

niso statistično pomembne. 

V tretji hipotezi sem preverjala, ali pripadnikom generacije X povzročajo neravnovesje med 

zasebnim ţivljenjem in sluţbo ter dolgočasne administrativne naloge več stresa kot 

pripadnikom ostalih dveh generacij. Ta hipoteza ni potrjena, ker generacija X ni ocenila 

nobenega dejavnika stresa za tako močnega, da bi predstavljal statistično pomembno 

razlikovanje od drugih dveh generacij. Generaciji X predstavlja le vodenje oziroma nadziranje 

dela močnejši stresor kot drugima dvema generacijama, vendar razlike niso statistično 

pomembne. 

Peta hipoteza je predvidela, da pripadnikom generacije Y povzročajo pomembne odločitve 

na delovnem mestu in delo nad njihovimi zmoţnostmi ter nestrinjanje s politiko ustanove, 

slaba komunikacija med kolegi, neustrezno usposabljanje, pomanjkanje vzpodbude s strani 

nadrejenih, podcenjenost s strani kolegov in ustvarjanje kariere na škodo zasebnega 
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ţivljenja večji stres kot pripadnikom drugih dveh generacij. Kot lahko razberemo iz tabele 5, 

je hipoteza le delno potrjena, saj statistično pomembno razliko za generacijo Y predstavljata 

le postavki biti podcenjen in skrb za kariero na škodo zasebnosti. Pomembne odločitve na 

delovnem mestu in delo nad njihovimi zmoţnostmi ter nestrinjanje s politiko ustanove in 

slaba komunikacija med kolegi pa so postavke doţivljanja stresa, ki niso bile potrjene v peti 

hipotezi. 

Sicer pa generacija Y pogosteje višje ocenjuje tudi naslednje dejavnike stresa: delo, ki 

presega moje zmoţnosti; nestrinjanje s politiko ustanove; višina plačila; neustrezno 

usposabljanje za delo; osebni konflikti z drugimi; premalo vzpodbude s strani nadrejenih; 

sprejemanje tveganih odločitev; vpliv dela na zasebno ţivljenje. Seveda pa te razlike niso 

statistično pomembne. 

V hipotezah (H2, H4 in H6) sem preverjala razlike v načinih spoprijemanja s stresom med 

različnimi generacijami zaposlenih. 

Tabela 4. Kruskal Wallisov test za preverjanje razlik in povprečni rangi za vse generacije za 

odgovore na vprašalnik 'Brief COPE'. 

Lestvice Y   X   BB   Kruskal Wallis 

  N M rangi   N M rangi   N M rangi   H P 

Pozitivna reinterpretacija in rast 112 166,89  131 168,00  102 186,13  2,73 0,255 

Miselna neaktivnost 112 169,14  131 157,18  101 196,10  9,36 0,009* 

Usmerjenost na sprostitev čustev 112 167,76  131 169,82  102 182,83  1,51 0,470 

Iskanje instr. socialne podpore 111 183,11  130 172,94  102 158,71  3,43 0,180 

Aktivno spoprijemanje 111 155,32  131 183,74  102 176,76  5,60 0,061 

Zanikanje  112 163,00  131 154,32  102 207,98  22,16 0,000* 

Razmišljanje o čustvih 112 164,46  131 168,85  103 189,24  4,20 0,123 

Humor 112 167,86  131 166,14  102 187,45  3,22 0,200 

Vedenjska neaktivnost 111 166,38  130 148,79  103 209,02  22,98 0,000* 

Zadrţevanje spontanega odziva 112 156,85  131 190,63  101 166,34  7,91 0,019* 

Iskanje čust.. socialne podpore 112 183,01  130 175,55  102 157,07  4,02 0,134 

Uporaba drog 112 156,56  131 175,76  101 185,94  5,39 0,067 

Sprejetje 111 151,56  130 176,99  102 187,88  8,17 0,017* 

Prekinitev ostalih dejavnosti 112 176,07  131 160,25  102 186,00  4,39 0,111 

Načrtovanje  112 157,29   131 192,45   102 165,27   8,89 0,012* 
Opomba: Pri statistično pomembnih razlikah med generacijami so najvišji rangi označeni s krepkim tiskom. 
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Statistično pomembne razlike med generacijami Y, X in 'baby boom' so se pri spopadanju s 

stresom pokazale pri lestvicah: miselna neaktivnost, zanikanje, vedenjska neaktivnost, 

zadrţevanje spontanega odziva, sprejetje in načrtovanje. 

V drugi hipotezi sem preverjala, ali pripadniki generacije ''baby boom'' pri spoprijemanju s 

stresom na delovnem mestu pogosteje uporabljajo miselno in vedenjsko neaktivnost, 

pozitivno reinterpretacijo in rast ter sprejemanje kot njihovi kolegi iz drugih dveh generacij. Iz 

tabele 4 lahko ugotovimo statistično pomembne razlike v načinih spoprijemanja s stresom pri 

vseh treh generacijah. Hipoteza je delno potrjena, saj generacija ''baby boom'' statistično 

pomembno bolj kot drugi pri spoprijemanju uporablja miselno in vedenjsko neaktivnost, kar je 

bilo predvideno. Na lestvici 'Pozitivna reinterpretacija in rast' pa so sicer dosegli najvišji 

povprečni rang, vendar razlika ni statistično pomembna. Pomembne razlike pa so se v 

raziskavi pokazale tudi na lestvicah 'sprejetje' in 'zanikanje', kar pa s hipotezo ni bilo 

predvideno. 

Četrta hipoteza preverja, ali se pripadniki generacije X v primerjavi s pripadniki ostalih dveh 

generacij v večji meri odločajo za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu, ki je 

usmerjeno na problem (aktivno spoprijemanje, načrtovanje, prekinitev ostalih dejavnosti, 

zadrţevanje spontanega odziva, iskanje instrumentalne socialne podpore). Hipoteza je le 

delno potrjena, saj se generacija X statistično pomembno razlikuje v načinu spoprijemanja s 

stresom le pri načrtovanju in zadrţevanju spontanega odziva. Najvišje vrednosti M ranga 

dosegajo tudi na lestvici 'aktivno spoprijemanje', ne pa za lestvico 'prekinitev ostalih 

dejavnosti' in 'iskanje instrumentalne socialne podpore', kar tudi predstavlja del 

spoprijemanja s stresom, ki je usmerjeno na problem. 

S šesto hipotezo sem poskušala dokazati, da pripadniki generacije Y pri spoprijemanju s 

stresom pogosteje iščejo instrumentalno in čustveno socialno podporo kot pripadniki drugih 

dveh generacij. Ta hipoteza je v celoti zavrnjena, saj, kot je razvidno iz tabele 4, za 

generacijo Y ni statistično pomembno različen prav noben način spoprijemanja s stresom. 

Sicer se ''ipsilonarji'' v primerjavi z drugima dvema generacijama pri spopadanju s stresom 

res večkrat odločajo za iskanje instrumentalne socialne podpore in iskanje čustvene socialne 

podpore, vendar razlike niso statistično pomembne. 

S sedmo hipotezo sem poskušala potrditi ţe predhodne raziskave povezav osebnostne 

dimenzije nevroticizem s količino doţivljanja stresa (Musek, 2010). Tako sem predvidevala, 

da čustveno stabilni posamezniki pri stresu na delovnem mestu ne glede na generacijo 
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doţivljajo vse dejavnike stresa manj stresne in se z njimi spopadajo aktivneje in načrtujejo 

aktivnosti. 

Tabela 5. Stopnja doživljanja stresa pri vseh in ločeno pri čustveno stabilnih udeležencih za 

generacije ''baby boom'', X in Y. 

  N   M   SD 

generacija vsi stabilni   vsi stabilni   vsi stabilni 

BB 94 62   86,73 82,23   21,28 17,56 

X 124 88  80,98 76,43  22,06 20,14 

Y 109 82   84,80 83,35   20,57 21,89 

Opomba: Stabilni udeleţenci: nevroticizem (BFI)<=22,7. 

Vsi udeleţenci, ki imajo niţjo stopnjo nevroticizma oziroma so čustveno stabilni, dosegajo 

niţje vrednosti v skupnem seštevku vseh dejavnikov stresa na delovnem mestu (skupaj vse 

postavke vprašalnika 'Stres na delu') ne glede na to, kateri generaciji pripadajo. 

 

Tabela 6. Povprečne vrednosti rezultatov za spoprijemanje s stresom pri vseh in ločeno pri 

čustveno stabilnih udeležencih glede na generacijo. 

 
  

gen Y   gen X   gen BB 

Lestvica  stabilni vsi  stabilni vsi  stabilni vsi 

  M SD M SD   M SD M SD   M SD N SD 

Pozitivna reinterpretacija in rast 6,87 1,14 6,63 1,27  6,89 0,91 6,68 1,11  7,00 1,13 6,89 1,07 

Miselna neaktivnost 4,55 1,41 4,63 1,39  4,27 1,35 4,50 1,55  4,89 1,40 4,99 1,32 

Usmerjenost na sprostitev čustev 4,98 1,19 5,04 1,21  4,76 1,47 5,05 1,49  5,00 1,37 5,24 1,28 

Iskanje instr. socialne podpore 5,94 1,34 5,96 1,33  5,78 1,27 5,86 1,26  5,47 1,38 5,60 1,32 

Aktivno spoprijemanje 6,52 1,31 6,49 1,23  7,08 0,90 6,85 1,03  7,06 1,07 6,76 1,12 

Zanikanje  2,65 1,06 2,77 1,09  2,56 1,05 2,70 1,14  3,31 1,48 3,53 1,60 

Razmišljanje o čustvih 3,21 1,76 3,42 1,85  3,32 1,71 3,46 1,73  3,75 2,11 3,91 2,02 

Humor 3,74 1,51 3,65 1,52  3,54 1,31 3,56 1,32  3,64 1,38 3,92 1,54 

Vedenjska neaktivnost 3,30 1,04 3,48 1,09  3,15 1,13 3,29 1,20  3,86 1,29 4,13 1,41 

Zadrţevanje spontanega odziva 5,96 1,32 5,73 1,34  6,40 1,13 6,18 1,18  5,95 1,42 5,87 1,32 

Iskanje čust. socialne podpore 5,73 1,49 5,64 1,48  5,39 1,29 5,55 1,31  5,00 1,45 5,24 1,44 

Uporaba drog 3,23 0,95 3,36 1,01  3,46 0,92 3,56 1,01  3,52 1,05 3,72 1,23 

Sprejetje 6,07 1,31 5,92 1,33  6,53 1,02 6,28 1,20  6,74 1,11 6,41 1,21 

Prekinitev ostalih dejavnosti 5,61 1,12 5,51 1,21  5,33 0,90 5,43 1,28  5,51 1,09 5,65 1,03 

Načrtovanje  6,51 1,26 6,30 1,26   6,91 1,01 6,76 1,06   6,48 1,37 6,39 1,26 
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Pripadniki vseh treh generacij, ki so čustveno stabilni, pri spopadanju s stresom več 

uporabljajo pozitivno interpretacijo in rast, aktivno spoprijemanje, zadrţevanje spontanega 

odziva, sprejetje in načrtovanje. Rezultati iz tabel 5 in 6 potrjujejo sedmo hipotezo. 

Tabela 7. Kruskal Wallisov test za preverjanje razlik pri vseh in čustveno stabilnih 

udeležencih vseh treh generacij  za odgovore na vprašalnik 'Stres na delu'. 

   čustveno stabilni   vsi 

 Y X BB Krus. Wallis  Krus. Wallis 

  M rang M rang M rang H p   H P 

Imam preveč dela 119,73 119,29 130,26 1,27 0,529  6,12 0,047* 

Sprejemanje pomembnih odločitev 121,93 122,15 121,88 0,00 1,000  0,71 0,703 

Delo, ki presega moje zmoţnosti 132,90 114,94 119,88 3,16 0,206  3,98 0,137 

Delo, ki je pod mojimi zmoţnostmi 122,74 116,95 129,71 1,45 0,484  4,73 0,094 

Nimam dovolj dela 117,24 120,37 130,06 1,88 0,390  4,97 0,083 

Vodim/nadziram delo drugih 113,23 128,16 126,29 2,41 0,300  4,25 0,120 

Nestrinjanje s politiko ustanove 135,92 108,77 124,5 6,94 0,031*  1,87 0,392 

Nosim svoje delo domov 124,63 119,63 123,76 0,29 0,864  0,18 0,916 

Višina plačila 132,43 112,33 123,99 3,89 0,143  2,29 0,319 

Prepričanja, neskladna z organizacijskimi 130,58 110,59 126,66 4,25 0,120  1,61 0,446 

Neadekvatno vodenje nadrejenih 130,07 106,19 133,2 7,88 0,019*  6,01 0,049* 

Pomanjkanje komunikacije 126,83 114,4 128,11 2,07 0,355  1,67 0,435 

Dohajanje napredka v tehnologiji 120,18 118,02 131,43 1,69 0,431  1,10 0,578 

Dejavniki, ki jih ne morem nadzorovati 121,48 109,33 140,05 8,28 0,016*  3,88 0,144 

Neustrezno usposabljanje za delo 125,77 117,5 125,22 0,80 0,671  0,57 0,754 

Nepotrebno delo 119,59 121,24 127,79 0,58 0,747  2,82 0,243 

Imam premalo moči in vpliva 124,90 109,4 134,04 5,44 0,066  8,12 0,017* 

Osebni konflikti z drugimi 135,42 113,48 107,07 7,97 0,019*  3,81 0,149 

Odnos partnerja do moje sluţbe 125,55 119,07 119,73 0,59 0,757  0,56 0,756 

Dolgočasne administrativne naloge 108,20 118,14 141,23 9,05 0,011*  8,42 0,015* 

Delati z ljudmi nasprotnega spola 115,21 118,1 132,36 4,69 0,096  14,45 0,001* 

Delati zelo dolgo 120,07 110,71 138,36 6,38 0,041*  8,92 0,012* 

Premalo vzpodbude s strani nadrejenih 130,80 109,87 123,87 4,31 0,116  4,31 0,116 

Skrb za kariero na škodo zasebnosti 135,85 108,78 118,95 7,03 0,030*  7,59 0,022* 

Biti podcenjen 137,73 104,54 124,48 10,51 0,005*  7,17 0,028* 

Vpliv dela na odnos do partnerja 129,43 115,46 119,82 1,96 0,376  2,38 0,304 

Sprejemanje tveganih odločitev 128,93 115,9 117,95 1,79 0,409  0,09 0,955 

Ni čustvene podpore ljudi izven dela 125,15 109,55 129,75 4,15 0,126  2,83 0,243 

Nejasna poklicna vloga 132,27 107,35 127,52 6,70 0,035*  6,31 0,043* 

Partner, ki veliko vlaga v kariero 126,44 115,93 117,47 1,28 0,527  2,22 0,330 

Vpliv dela na zasebno ţivljenje 131,24 116,51 116,07 2,67 0,263  0,66 0,721 

Vpliv zasebnega ţivljenja na delo 123,96 113,09 130,09 2,77 0,250  4,66 0,097 
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Iz tabele 7 lahko razberemo, kateri dejavniki stresa predstavljajo statistično pomembno 

razliko v doţivljanju stresa glede na generacijo pri osebnostno stabilnih in pri vseh 

udeleţencih. 

Pri vseh in pri čustveno stabilnih udeleţencih so se pokazale statistično pomembne razlike 

pri postavkah: neadekvatno vodenje nadrejenih, dolgočasne administrativne naloge, delati 

zelo dolgo, skrb za kariero na škodo zasebnosti, biti podcenjen in nejasna poklicna vloga. 

Samo pri čustveno stabilnih udeleţencih pa so se pokazale statistično pomembne razlike pri 

postavkah: nestrinjanje s politiko ustanove, dejavniki, ki jih ne morem nadzorovati, in osebni 

konflikti z drugimi. 

Postavke imam preveč dela, imam premalo moči in vpliva in delati z ljudmi nasprotnega 

spola pa so pokazale statistično pomembno razliko pri vseh udeleţencih, pri čustveno 

stabilnih udeleţencih pa ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

4 RAZPRAVA 

Cilj moje diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšne so razlike v doţivljanju stresa na delovnem 

mestu med generacijami Y, X in ''baby boom'' glede na to, kateri dejavniki povzročajo večjo 

količino stresa pripadnikom različnih generacij. Prav tako pa sem ţelela ugotoviti, ali se 

strategije spoprijemanja s stresom pri različnih generacijah zaposlenih razlikujejo. 

Ker pa je doţivljanje stresa zelo kompleksno in nanj vplivajo tudi individualne spremenljivke, 

sem ţelela kontrolirati vpliv osebnostne dimenzije nevroticizem. Zato sem v nalogi tudi 

preverila, ali čustveno stabilni posamezniki dejavnike stresa na delovnem mestu doţivljajo 

enako kot ostala populacija in ali se s stresom soočajo bolj učinkovito. 

Rezultati nekatere hipoteze potrjujejo, druge ovrţejo, pojavljajo se tudi omejitve, ki so lahko 

podlaga za nadaljnje raziskave, kar bom podrobneje predstavila v nadaljevanju. 

 

4.1 HIPOTEZA 1 

V prvi hipotezi sem predvidevala, da pripadnikom generacije ''baby boom'' neadekvatno 

vodenje nadrejenih, premalo moči in nejasne zahteve povzročajo več stresa kot pripadnikom 

drugih dveh generacij. Hipoteza je postavljena na osnovi ugotovitev (Johnson in Johnson, 

2010), da imajo ''baby boomarji'' na delovnem mestu radi jasna pravila, urejenost, spoštujejo 

zahtevno delo in avtoriteto. Teţko se soočajo s konflikti (Zemke, Raines in Flipczak, 2000). 

Glede na to, da je ta generacija trenutno v obdobju srednje odraslosti in mora za doseganje 

dovolj velike učinkovitosti uporabljati vedenjske strategije za upravljanje z ţivljenjem 

(Zupančič, 2004), s čimer poskušajo racionalno upravljati s svojo energijo, pa sem 

predvidevala, da ji povzročajo veliko količino stresa tudi odvečne administrativne naloge, 

dolgi delavniki in prevelika količina dela, ki ga teţko opravijo. Ta vir stresa razlaga 'model 

odnosa med zahtevami in viri' (Karasek in Theorell, 1992), ki pa tudi dodatno opozarja na 

vpliv premajhne samozavesti pri doţivljanju stopnje stresa, kar bi bila lahko tema za 

nadaljnje raziskave. 

Prva hipoteza se je z neparametričnim Kruskal Wallisovim testom potrdila. Pripadniki ''baby 

boom'' generacije so dosegli s svojimi odgovori o količini stresa, ki jo doţivljajo, kadar imajo 

preveč dela, najvišji rang (H = 6,12; p = 0,047) in razlike med generacijami so se pokazale, 

kot statistično pomembne. Tudi Salmond in Ropis (2005) ugotavljata, da je preveč dela eden 

izmed močno stresnih dejavnikov. 
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Administrativne naloge zaposlenim vzamejo veliko dragocenega in 'nepotrebnega' časa, ki bi 

ga lahko porabili za druge aktivnosti. Še posebej v zdravstvu zaradi specifičnosti poklica med 

osebjem večkrat velja miselnost, da bi nekaj časa, ki je namenjeno administraciji, lahko 

posvetili pacientom. Tako pa administrativno delo povečuje obseg in količino dela, ki jo 

predvsem pripadniki ''baby boom'' generacije dojemajo kot bolj stresno. Pokazale so se 

statistično pomembne razlike v dojemanju stresa na tej postavki, torej predstavljajo ''baby 

boomarjem'' administrativne naloge res velik vir stresa (H = 8,42; p = 0,015). Podobno pa sta 

administrativne naloge kot vir stresa ugotavljala tudi Salmond in Ropis (2005). 

''Baby boom'' generacija je odraščala v optimističnem okolju, kjer se je gradilo ''nov svet''. 

Med seboj so sodelovali (Johnson in Johnson, 2010) in pomembno jim je vodenje, ki pripelje 

do pozitivnih učinkov za podjetje in druţbo. So najbolj svojemu podjetju pripadna generacija, 

ob tem tudi spoštujejo avtoritete. Zato jih neadekvatno vodenje razburi in jim povzroča večji 

stres. To potrjujejo naši rezultati, ki kaţejo statistično pomembno razliko med generacijami Y, 

X in ''baby boom'', ki dosega najvišji rang (H = 6,01; p = 0,049).  

Generacijo ''baby boom'' moti tudi nejasna vloga oziroma nejasne zahteve na delovnem 

mestu, saj ţelijo imeti jasna pravila in urejeno delovno okolje. Naš rezultat kaţe na statistično 

pomembno razliko med ''baby boomarji'' in ostalima dvema generacijama (H = 6,31; p = 

0,043) in se ujema s predhodnimi ugotovitvami (Johnson in Johnson, 2010), da imajo ''baby 

boomarji'' radi jasna pravila in urejenost.  

Glede na veliko izkušenj, ki so jih ''baby boomarji'' pridobili tekom delovne dobe, ţelijo to 

znanje in spretnosti tudi uveljaviti, zato jim premalo moči in vpliva povzroči več stresa. To 

potrjuje naš vzorec, saj ''baby boom'' generacija pri odgovorih na omenjeno postavko dosega 

najvišji rang, razlike med generacijami pa so statistično pomembne (H = 8,12; p = 0,017).  

Zanimivo pa se je tudi pokazalo, da ''baby boomarji'' teţje sodelujejo z ljudmi nasprotnega 

spola (H = 14,45; p = 0,001) kot drugi dve skupini. Vzroke teh teţav bi lahko raziskali v 

bodočih študijah s to tematiko. 

V absolutnem smislu pa ''baby boomarjem'' največ stresa povzroča, kadar so preveč 

obremenjeni z delom, kadar je v podjetju med zaposlenimi prisotna slabša komunikacija in 

morajo sprejemati pomembne odločitve. Precej pa jih tudi razburi, če menijo, da za svoje 

delo niso dovolj plačani, jih kolegi premalo cenijo in morajo opravljati naloge, ki se jim zdijo 

nepotrebne. 
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4.2 HIPOTEZA 2 

Pripadniki ''baby boom'' generacije so trenutno stari od 47 do 65 let. Preţiveli so ţe vsa 

razvojna obdobja do pozne starosti. Ob tem so imeli priloţnost pridobivati izkušnje na 

različnih področjih ţivljenja in poskusiti različne strategije spoprijemanja s stresom. Na 

delovnem mestu se po produktivnosti ne razlikujejo od drugih generacij, saj jim (Yu in Miller, 

2005) pri tem pomagajo dolgoletne delovne izkušnje in strategije upravljanja z ţivljenjem 

(Zupančič, 2004), pod vplivom katerih se odločajo za aktivnosti, ki jih zmorejo.  

Predvidevanja, da se generacija ''baby boom'' s stresom na delovnem mestu v večji meri kot 

ostali sooča tako, da sprejme nastalo situacijo takšno, kot je, da tudi ne razmišlja o problemu 

in se posledično njihove misli odraţajo tudi v dejanjih, so se z našimi rezultati potrdila. 

Statistično pomembna razlika v soočanju med generacijami se je pokazala na lestvici 

'miselna neaktivnost'. Dejansko največ pripadnikov generacije ''baby boom'' v primerjavi z 

ostalimi uporablja to strategijo (H = 9,36; p = 0,009). To pomeni, da ''baby boomarji'', ko 

ugotovijo, da se s problemom zaradi katerega koli razloga ne bodo ukvarjali, svoje misli 

preusmerijo drugam, k drugim stvarem, ki so zanje ta trenutek pomembnejše in mogoče tudi 

dosegljive.  

Tudi odgovori na lestvici 'vedenjska neaktivnost' se med generacijami statistično pomembno 

razlikujejo. ''Baby boom'' generacija se za ta način soočanja največkrat odloča (H = 22,98; 

p<0,005). To pomeni, da se ''baby boomarji'' pogosteje kot ostali dve generaciji, kadar 

pričakujejo negativen izid, odpovejo svojim ciljem in prenehajo z aktivnostjo. 

Rezultati tudi potrjujejo, da generacija ''baby boom'' bolj pogosto kot drugi sprejme stanje 

takšno, kot je. Razlike med generacijami so statistično pomembne (H = 8,17; p = 0,017). Ta 

način soočanja s stresom je funkcionalen, kadar se je treba prilagoditi na nastalo situacijo 

(npr. nekatere telesne funkcije se zaradi staranja zmanjšajo), kadar pa odnehamo, ko bi se 

morali še boriti, pa ta način ni funkcionalen (npr. v sluţbi smo soočeni z novo tehnološko 

opremo in se ne ţelimo izobraziti za delo z njo). Verjetnost, da se ''baby boom'' generacija 

pogosto odloča za sprejetje, ki ni funkcionalno, bi utegnil potrditi tudi visok rezultat na lestvici 

'zanikanje' (H = 22,16; p<0,005), kar pomeni, da se soočajo s stresom tako, da se delajo, da 

problema sploh ni, kar pa je precej nefunkcionalno. 

V drugi hipotezi sem tudi predvidevala, da bo generacija ''baby boom'' dosegala visoke 

rezultate na lestvici 'pozitivna reinterpretacija in rast'. Rezultati so pokazali, da se ''baby 
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boomarji'' v primerjavi z drugimi res najbolj pogosto soočajo s stresom na ta način, vendar pa 

razlike med generacijami niso statistično pomembne (H = 2,73; p = 0,255). 

Glede na absolutno število točk, ki jih je najstarejša generacija dosegla na vprašalniku, pa se 

najpogosteje odločajo za pozitivno reinterpretacijo in rast, aktivno spoprijemanje, sprejetje, 

načrtovanje, zadrţevanje spontanega odziva, prekinitev ostalih dejavnosti, kar so 

funkcionalne strategije. 

 

4.3 HIPOTEZA 3 

Pripadniki generacije X so zelo samostojni, neodvisni (Zemke, Raines in Filipczak, 2000) in 

so predvsem pripadni svojemu poklicu in ne instituciji, v kateri so zaposleni (Yu in Miller, 

2005). Bolj sta jim pomemben prosti čas in druţina kot pa kariera in uspeh. Pripadnikom te 

generacije je pomembna moţnost izobraţevanja in samostojnega dela. Delo jim mora 

predstavljati izziv.  

Predvidevanja na podlagi predhodnih raziskav, da jim največ stresa povzročajo dejavniki, ki 

so povezani z razmerjem med delom in zasebnim ţivljenjem, ter dejavniki, ki so povezani s 

premajhnim izzivom, se s postavljeno hipotezo niso potrdila. 

Vpliv zasebnega ţivljenja na delo generaciji X v primerjavi z drugima dvema generacijama 

ne povzroča prevelikih stresnih obremenitev (H = 4,66;p = 0,097). Pripadniki generacije Y in 

''baby boom'' so to postavko celo višje rangirali , torej ''iksarji'' v primerjavi s starejšimi in 

mlajšimi kolegi laţje prenašajo vplive, ki jih ima njihovo zasebno ţivljenje na sluţbo. 

Vpliv dela na zasebno ţivljenje prav tako ne predstavlja prevelikega stresa zanje v primerjavi 

z drugima dvema generacijama (H = 0,66; p = 0,721). Tudi to postavko so pripadniki 

generacije Y in ''baby boom'' rangirali višje, kar pomeni, da tudi razmerje med delom in 

zasebnostjo ''iksarji'' urejajo z manj doţivetega stresa kot mlajši ali starejši kolegi.   

'Odnos partnerja do moje sluţbe' ne predstavlja vira, ki bi bil statistično pomembno različen 

med generacijami (H = 0,56; p = 0,756). To postavko višje od ''iksarjev'' rangirajo ''baby 

boomarji'', niţje pa ''ipsilonarji''. 

Tudi 'vpliv dela na odnos do partnerja in otrok' ne prestavlja statistično pomembnega vira 

stresa med generacijami (H = 2,38; p = 0,304). Generacija X v primerjavi z drugima dvema 

generacijama celo najniţje rangira to postavko, kar pomeni, da ji v primerjavi z generacijama 

Y in ''baby boom'' predstavlja najmanj stresa. 
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Kot sta ţe ugotovila Salmond in Ropis (2005), se je potrdilo tudi na našem vzorcu, da 

dolgočasne administrativne naloge predstavljajo pomemben vir stresa. Statistično 

pomembna je razlika med pripadniki različnih generacij, vendar pa ne pomenijo največjega 

stresa za generacijo X (H = 8,42; p = 0,015), ampak pomenijo večji stres za generacijo ''baby 

boom''. Menim, da je verjetno sama narava dela administracije, ki predstavlja dolgočasno 

delo, manj stresna za generacijo X, kot pa je za ''baby boom'' generacijo dejstvo, da 

administracija predstavlja tudi količinsko več dela, ki ga potem teţje zmorejo. Seveda pa so 

to sklepanja, ki bi jih bilo treba dokazati v kasnejših raziskavah. 

Kot sem ţe zgoraj omenila, raziskava ni potrdila tretje hipoteze, se pa je v zvezi z generacijo 

X pokazal vir stresa, ki sicer ne predstavlja statistično pomembne razlike med generacijami,  

je pa edini vir, ki ga je generacija X omenila kot pomembnega. To je 'vodim oziroma 

nadziram delo drugih' (H = 4,25; p = 0,120). Verjetno je generacija X tudi z razvojnega vidika 

trenutno v najbolj učinkovitih letih in ji tudi viri stresa, ki bi ji po dosedanjih raziskavah lahko 

povzročali veliko stresa, ne povzročijo več nevšečnosti kot drugima dvema generacijama.  

Sicer pa generacija X občuti najbolj stresno, če imajo na delovnem mestu preveliko količino 

dela in sprejemajo pomembne odločitve. Moti jih, če menijo, da za svoje delo niso ustrezno 

finančno nagrajeni, če v podjetju med zaposlenimi ni ustrezne komunikacije, če morajo 

opravljati nepotrebne naloge in so premalo cenjeni. 

 

4.4 HIPOTEZA 4 

Pripadniki generacije X so zelo neodvisni (Zemke, Raines in Filipczak , 2000) in samostojni 

ter se zanašajo predvsem nase, saj so se morali naučiti samostojnosti ţe zgodaj v otroštvu, 

ker so jih starši puščali precej same, da so se lahko posvečali svojim sluţbam.  

Moja predvidevanja, da se generacija X večinoma sooča s stresom tako, da se usmeri na 

problem, zato ker je samostojna, neodvisna ter dobro izobraţena, so se s hipotezo 4 delno 

potrdila. 

Generacija X je na lestvici aktivno spoprijemanje dosegla najvišji rang (H = 5,60; p = 0,061), 

vendar razlike med generacijami niso statistično pomembne. Se pa v primerjavi s starejšimi 

ali mlajšimi kolegi ''iksarji'' vseeno najbolj aktivno spoprijemajo s problemi, tako da jih 

poskušajo odstraniti ali vsaj omiliti njihove negativne posledice. 



 

79 

Statistično pomembna razlika med generacijami v prid generaciji X se je pokazala na lestvici 

'načrtovanje' (H = 8,89; p = 0,012), iz česar lahko sklepamo, da ''iksarji'' pri reševanju 

nastalega problema pogosteje kot starejši ali mlajši kolegi iščejo strategijo reševanja teţave, 

da jo poskušajo obvladati postopoma, načrtovano. Ta ugotovitev se povezuje z raziskavami 

(Zemke, Raines in Filipczak, 2000), kjer ugotavljajo neodvisnost ''iksarjev'', in za načrtovanje 

reševanja problemov je dobro, če smo samostojni in neodvisni. 

Prekinitev ostalih dejavnosti se za pripadnike X generacije ni pokazala tako značilna kot za 

''baby boomarje'' in Y generacijo, saj so dosegli na tej lestvici najniţji rang (H = 4,39; p = 

0,111), sicer pa same razlike med generacijami na tej lestvici niso statistično pomembne. Iz 

tega se da sklepati, da srednja generacija, ki se trenutno nahaja v najbolj učinkovitem 

razvojnem obdobju, ne potrebuje pogosto te strategije, saj ji uspeva učinkovito obvladati več 

stvari naenkrat. Seveda bi bilo treba ta sklepanja še potrditi v raziskavah. 

Lestvica 'zadrţevanje spontanega odziva' je med odgovori pripadnikov različnih generacij 

pokazala statistično pomembno razliko. Največ na ta način delujejo pripadniki generacije X 

(H = 7,91; p = 0,019), kar pomeni, da v primerjavi z ''ipsilonarji'' in ''baby boomarji'' večkrat 

počakajo z odzivom na stresni dogodek in začnejo z določeno aktivnostjo šele tedaj, ko 

precenijo, da je to primerno.  

Iskanje instrumentalne socialne podpore je soočanje, ki je usmerjeno na problem, saj takrat 

običajno iščemo informacije, kako rešiti problem, na različnih krajih. Generacija X se za ta 

način v primerjavi z drugimi ne odloča tako pogosto, pa tudi razlike med generacijami niso 

statistično pomembne (H = 3,43; p = 0,180). Moje mnenje je, da se tudi na tem področju 

odraţa velika neodvisnost članov generacije X, ki so jo pridobili tekom svojega odraščanja. 

Po absolutnem številu doseţenih točk, ki so jih pripadniki generacije X dosegli na vprašalniku 

'Brief COPE', pa se ''iksarji'' najpogosteje odločajo za aktivno spoprijemanje, načrtovanje, 

pozitivno reinterpretacijo in rast, sprejetje in zadrţevanje spontanega odziva, kar so 

večinoma načini spopadanja s stresom, ki so usmerjeni na problem, česar so se verjetno 

naučili v mladosti, ko so morali samostojno reševati teţave, ko so bili sami doma. 

 

4.5 HIPOTEZA 5 

Na podlagi predhodnih raziskav Zemke, Raines in Filipczak (2000) sem predvidevala, da bo 

generaciji Y zaradi neizkušenosti več stresa povzročalo, kadar bodo od njih odvisne 
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pomembne odločitve in delo nad njihovimi zmoţnostmi. ''Ipsilonarji'' so ambiciozni in kritični 

(Myers in Sadaghiani, 2010) ter precej izobraţeni, zato sem predvidevala, da jim več stresa 

povzroča nestrinjanje s politiko ustanove, ki je bolj konservativna. Generacija Y je tudi od 

malega imela moţnosti kontinuiranega izobraţevanja in so zelo sposobni, zato sem 

predvidevala, da jim bo več stresa kot ostalima dvema generacijama povzročalo tudi 

neustrezno usposabljanje in podcenjenost. Pomembni so jim odnosi in jasna povratna 

informacija (Johnson in Johnson, 2010), zato sem menila, da je zanje bolj stresno, kadar v 

podjetju ni dobre medsebojne komunikacije in primanjkuje vzpodbude s strani nadrejenih. 

Ker pa veljajo za generacijo, ki ji je zaposlitev pomembna zato, da si lahko uredijo zadovoljno 

zasebno ţivljenje, sem predvidevala tudi, da jim lahko ustvarjanje kariere na škodo 

zasebnega ţivljenja tudi povzroči stres. 

Hipoteza 5 je le delno potrjena, nekateri pričakovani viri stresa za generacijo Y so pokazali  

statistično pomembno razliko med generacijami, drugi ne. 

Sprejemanje pomembnih odločitev ne pomeni statistično pomembnih razlik kot vir stresa pri 

generacijah Y, X in ''baby boom''. To postavko so ''ipsilonarji'' izmed obeh generacij izbirali 

kot najmanj stresno (H = 0,71; p = 0,703). Ta rezultat se lahko nanaša na dejstvo, da veliko 

mlajših zaposlenih dela še pod mentorstvom, ker so šele na začetku kariere, kar bi lahko v 

bodoče preverili. 

Zaradi neizkušenosti generaciji Y povzroča več stresa kot ostalim delo, ki presega njihove 

zmoţnosti (H = 3,98; p = 0,137), vendar pa razlike med generacijami niso statistično 

pomembne. 

Tudi nestrinjanje s politiko ustanove ne predstavlja vira stresa, ki bi bil statistično pomemben 

med generacijami, vendar pa izmed vseh generacij prav najmlajše najbolj moti neprimerna 

politika podjetja (H = 1,87; p = 0,392). 

Pomanjkanje komunikacije v podjetju ne predstavlja vira stresa, ki bi predstavljal statistično 

pomembne razlike med generacijami (H = 1,67; p = 0,435). V primerjavi z generacijo Y pa 

pomanjkanje komunikacije večkrat moti generacijo ''baby boom'', manjkrat pa generacijo X.  

Neustrezno usposabljanje za delo najmlajši generaciji Y predstavlja višji vir stresa kot 

starejšim predstavnikom, vendar razlike niso statistično pomembne (H = 0,57; p = 0,754). 

Tudi tukaj ima lahko na rezultat vpliv dejstvo, da se mlajši večkrat soočajo s tem virom 
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stresa, saj so na začetku svoje kariere. Seveda bi bilo  realnost rezultata treba preveriti z 

nadaljnjimi raziskavami. 

Najmlajša generacija Y v primerjavi s starejšimi kolegi pričakuje največ vzpodbude s strani 

nadrejenih in če je ne dobijo, jim to povzroči večji stres kot ostalim. Vendar pa razlike med 

pripadniki različnih generacij niso statistično pomembne (H = 4,31; p = 0,116). Ti rezultati 

potrjujejo prejšnje ugotovitve (Johnson in Johnson, 2010), da so ''ipsilonarji'' navajeni 

kontrole in vzpodbude s strani staršev, kar lahko vpliva na njihovo nadaljnje delovanje v 

sluţbi. 

Občutek podcenjenosti na delovnem mestu pa predstavlja vir stresa, ki povzroča statistično 

pomembne razlike med generacijami, in največji dejavnik stresa predstavlja prav za  

najmlajše (H = 7,17; p = 0,028). Ta ugotovitev je skladna z rezultati študije (Almost, Doran, 

McGillis Hall in Spence Laschinger, 2010), kjer ugotavljajo vpliv notranjih konfliktov 

predvsem na mlajše delavce, ki se čutijo podcenjene znotraj tima. Kot sem ţe zgoraj 

omenila, je generacija Y najbolj izobraţena, splošno razgledana in tudi kritična do okolice. 

Tekom vzgoje so občutili največ odobravanja s strani staršev in jim je občutek podcenjenosti 

bolj tuj kot ostalima dvema generacijama in posledično to prispeva k večji količini stresa. Tudi 

v raziskavi Selič in Jakopin (2009) ugotavljajo pogosto nespoštljivo obnašanje do mlajših 

zaposlenih, kar povečuje stresno obremenitev. 

Tudi ustvarjanje kariere na škodo zasebnega ţivljenja se je pokazalo kot velik vir stresa, ki 

med generacijami predstavlja statistično pomembno razliko. Kot sem predvidevala, najbolj pri 

tem doţivlja stres generacija Y (H = 7,59; p = 0,022), saj so sicer zelo ambiciozni in jim je 

kariera pomembna, vendar pa jim je najbolj pomembno zadovoljno zasebno ţivljenje in 

sluţba pomeni le orodje za doseganje tega. 

Glede na količino stresa, ki ga različni dejavniki povzročajo generaciji Y, pa ''ipsilonarjem'' 

največ stresa povzroča, kadar jih premalo cenijo, teţko jim je sprejemati pomembne 

odločitve, stresno doţivljajo preveč dela, slabo plačilo, premalo vzpodbude s strani 

nadrejenih, slabo komunikacijo v podjetju in nestrinjanje s politiko organizacije. 

 

4.6 HIPOTEZA 6 

V šesti hipotezi sem predvidevala, da bodo pripadniki generacije Y pri spoprijemanju s 

stresom v večji meri iskali instrumentalno in čustveno socialno podporo kot pripadniki drugih 
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dveh generacij. Hipoteza temelji na ugotovitvi (Johnson in Johnson, 2010), da je generacija 

Y večinoma odraščala ob pretirani kontroli staršev, ker so jih poskušali obvarovati teţav. To 

jih je pripeljalo do tega, da v odraslosti ţelijo večjo pozornost, kontrolo, nasvete, prav tako pa 

so še neizkušeni. Ker pa so odprti, radovedni in učljivi, pa sem predvidevala, da se s stresom 

spopadajo aktivno, načrtujejo in ob tem osebnostno rastejo. 

Hipoteza 6 ni potrjena s statistično pomembnimi razlikami v soočanju med generacijami, 

vendar pa generacija Y ne glede na to, da se rezultati ne razlikujejo statistično pomembno, 

uporablja instrumentalno in čustveno socialno podporo bolj pogosto kot pripadniki ostalih 

dveh generacij. 

Rezultati na lestvici iskanje instrumentalne socialne podpore se, kot rečeno, pri različnih 

generacijah ne razlikujejo statistično pomembno (H = 3,43; p = 0,180), vendar pa generacija 

Y v primerjavi z drugima dvema večkrat poskuša poiskati nasvete, informacije in pomoč za 

laţjo rešitev problema kot predstavniki starejših dveh generacij. 

Tudi rezultati na lestvici iskanje čustvene socialne podpore se ne razlikujejo statistično 

pomembno pri trenutno zaposlenih generacijah, vendar pa generacija Y (H = 4,02;  p = 

0,134) v primerjavi z drugima dvema večkrat poskuša sproščati svoja čustva tako, da se 

obrača na svoje najbliţje.  

Glede na število doseţenih točk pri pripadnikih generacije Y se ''ipsilonarji'' največkrat s 

stresom spoprijemajo tako, da poskušajo situacijo pogledati z drugega zornega kota, jo 

osmisliti in se iz nje kaj naučiti, problem poskušajo odstraniti ali preprečiti posledice, 

poskušajo najti strategijo za reševanje teţave in iščejo informacije, nasvete in pomoč za 

rešitev problema, kar predstavlja kar aktivne in pozitivne strategije spopadanja s stresom. 

 

4.7 HIPOTEZA 7 

V prejšnjih hipotezah sem poskušala ugotavljati, kateri viri stresa so bolj pomembni za 

pripadnike generacij Y, X in ''baby boom'' in na kakšen način se s stresom v večini soočajo v 

različnih generacijah, vendar pa me je tudi zanimalo, kakšen vpliv ima na doţivljanje in 

spoprijemanje s stresom osebnostna dimenzija nevroticizem, za katero je iz predhodnih 

(Musek, 2010) raziskav ugotovljen velik vpliv. Zato sem iz raziskave izločila udeleţence, ki 

imajo nevroticizem izraţen višje, kot je povprečje za naše območje (M = 22,7) in v sedmi 

hipotezi poskušala ugotoviti, ali čustveno stabilni posamezniki ne glede na generacijo 
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dosegajo vse dejavnike stresa manj obremenjujoče in ali se s stresom spoprijemajo aktivneje 

in bolj načrtovano. Ob tem pa sem pogledala tudi, kakšne so razlike čustveno stabilnih 

udeleţencev v doţivljanju stresa in spoprijemanju s stresom glede na rezultate, ki so jih 

dosegli vsi udeleţenci. 

Hipoteza 7 se je z našimi rezultati potrdila. Pripadniki vseh generacij (Y, X in ''baby boom''), 

ki so na osebnostni dimenziji dosegli rezultat, niţji od 22,7, kar jih uvršča med čustveno 

stabilne, so dosegli v skupnem seštevku količine doseţenega stresa na delovnem mestu niţji 

rezultat kot vsi udeleţenci raziskave (glej tabelo 5). To si lahko razlagamo tako, da 

zaposleni, ki so čustveno stabilni, na splošno dosegajo niţje količine stresa, kar sovpada s 

predhodnimi raziskavami (Musek, 2010). 

Ne glede na višino izraţenega nevroticizma (vsi udeleţenci ali samo čustveno stabilni) so se 

pri vseh generacijah (''baby boom'', X ali Y) pokazale statistično pomembne razlike v 

doţivljanju stresa na delovnem mestu, kadar ocenjujemo vodenje nadrejenih kot neustrezno, 

pri veliki količini administrativnih opravil, predolgem delu, kadar zaradi ustvarjanja kariere trpi 

zasebno ţivljenje, se v sluţbi čutimo podcenjene in naša vloga v sluţbi ni jasno definirana. 

Razen na postavki 'nejasna poklicna vloga', kjer se je najvišji doseţen M rang spremenil od 

tega, da so med vsemi udeleţenci dosegali najvišji rang ''baby boomarji'', do tega, da so med 

čustveno stabilnimi dosegali najvišji M rang ''ipsilonarji'', se v razmerju količine doseţenega 

stresa pri generacijah ne opazi razlik. Moţno je, da mlajšim čustveno stabilnim ''ipsilonarjem'' 

povzroča nejasna vloga v sluţbi več stresa zato, ker so čustveno stabilni mladi tudi na drugih 

področjih osebnostnega razvoja (npr. socialni, moralni) na višji ravni in jih moti, če ne vedo, 

kaj se od njih pričakuje. To je moje razmišljanje, ki bi ga lahko v kasnejših študijah preverili. 

V nadaljevanju pa so se pri izločitvi posameznikov, ki imajo izraţen višji nevroticizem, 

pokazale v doţivljanju stresa pri različnih generacijah tudi nekatere razlike.  

Preveč dela kot vir stresa je dejavnik, ki je pomemben posebno za generacijo ''baby boom'', 

vendar se pri zaposlenih, ki so čustveno stabilni, ni pokazal kot statistično pomemben vir 

razlik, je pa res, da je še vedno najmočnejši stresor pri najstarejših. Iz tega lahko sklepamo, 

da pripadniki ''baby boom'' generacije, ki imajo izraţen višji nevroticizem, teţje prenašajo 

večje količine dela in so zato lahko bolj stresno obremenjeni. 

Nestrinjanje s politiko ustanove se kot vir razlik pri doţivljanju stresa vseh udeleţencev ni 

pokazalo za pomembno, vendar pa ločeno pri čustveno stabilnih udeleţencih prihaja do 

statistično pomembnih razlik med generacijami. Še posebno močno stresno ta dejavnik 
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doţivlja generacija Y, kot sem to ţe predvidevala v hipotezi 5. Generacija Y je izobraţena in 

kritična (Johnson in Johnson, 2010) in čustveno stabilni pripadniki se običajno znajo bolj 

vţiveti in razumeti situacijo. Moje mnenje je, da če ocenijo politiko ustanove kot neadekvatno 

in si tudi bolj plastično predstavljajo negativne posledice takšnih neustreznih dejanj, jim to 

povzroči večji stres. 

Za čustveno stabilne ''baby boomarje'' so dejavniki, ki jih v sluţbi ne morejo nadzorovati, bolj 

stresni kot za ostali dve generaciji, kar se odraţa na statistično pomembni ravni. To je 

skladno z ugotovitvami (Johnson in Johnson, 2010), da imajo ''baby boomarji'' radi jasna in 

urejena pravila in jih v skladu s tem bolj motijo dejavniki, ki jih ne morejo kontrolirati. 

Premalo moči in vpliva, ki se je zdel pomemben vir stresa za ''baby boom'' generacijo, pa pri 

čustveno stabilnih ne predstavlja več dejavnika, ki bi vplival nanje bolj kot na druge 

generacije. 

Zanimivo pa čustveno stabilnim ''ipsilonarjem'' predstavljajo konflikti s sodelavci pomembno 

močnejši vir stresa na delu kot ostalim. Moje mnenje, glede na predhodne ugotovitve 

(Johnson in Johnson, 2010), je, da so zaradi povezanosti, kontrole in vodenja staršev v 

otroštvu bolj občutljivi na kakovost medosebnih odnosov, zato tudi konflikte s sodelavci v 

sluţbi doţivljajo bolj stresno.  

Pri spoprijemanju s stresom čustveno stabilni pripadniki vseh treh generacij pogosteje 

dosegajo višje rezultate kot vsi udeleţenci skupaj na lestvicah: 'pozitivna reinterpretacija in 

rast', 'aktivno spoprijemanje', 'zadrţevanje spontanega odziva', 'sprejetje' in 'načrtovanje'. To 

pomeni, da se čustveno stabilni posamezniki s stresom soočajo tako, da situacijo pogledajo 

še z drugega zornega kota in jo poskušajo osmisliti, problem poskušajo odstraniti in 

preprečiti posledice, počakajo na ugoden trenutek za reakcijo, načrtujejo strategijo za rešitev 

problema in če se problema ne da rešiti, sprejmejo nastalo situacijo. 

 

4. 8 POMANJKLJIVOSTI RAZISKAVE 

Udeleţenci raziskave so zaposleni v zdravstveni ustanovi. Ker je za zdravstvene poklice 

specifično neravnovesje v številu zaposlenih glede na spol, se je to izrazilo tudi na tem 

vzorcu. Pokazala se je izrazita asimetrija v prid ţensk, tako da spremenljivke spol nisem 

uporabila v raziskavi.  
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Vzorec za raziskavo zaradi zgoraj navedenih vzrokov ni velik. Naknadno se je vzorec še 

zmanjšal, ko sem izločila vse zaposlene, ki imajo višje vrednosti na dimenziji nevroticizem. 

Prav tako zaradi premajhnega vzorca nisem uporabila podatkov za izobrazbo in poklic. 

Veliko udeleţencev ni odgovorilo na vprašanje o tem, ali imajo otroke, zato tega podatka 

nisem upoštevala v raziskavi.  

Zaradi časovne omejitve je raziskava prečna. Upoštevane so tri generacije, ki so trenutno v 

delovnem razmerju. V literaturi je malo podatkov, s katerimi bi lahko primerjali dejavnike 

stresa za različne generacije izpred več let, na podlagi katerih bi lahko sklepali na vzroke 

stresa, ki nastanejo le zaradi medgeneracijskih razlik. Zlasti primanjkuje podatkov za 

generacijo Y, ki je še mlada na trgu delovne sile. Zato se ne da ločiti medgeneracijskih od 

razvojnih vzrokov doţivljanja stresa zaradi različnih dejavnikov na delovnem mestu. Ta 

problem bi lahko rešili s sekvenčno študijo. 

 

4.9 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKAVE 

Starostni razpon delovne sile se zaradi znanih demografskih trendov veča. Menim, da je 

dobro poznavanje medgeneracijskih razlik potrebno za vse delodajalce, če ţelijo pridobiti na 

produktivnosti, učinkovitosti in konkurenčnosti podjetja, saj se je vlaganje v človeški kapital 

pokazalo kot zelo učinkovita strategija.  

Za laţje posploševanje bi bilo smiselno narediti študijo na večjem vzorcu in jo razširiti tudi na 

druge gospodarske panoge, ker je zdravstvo precej specifična veja javnega sektorja. Moje 

mnenje je, da bi bilo smiselno v raziskavo vključiti tudi izobrazbo in več osebnostnih 

spremenljivk. Predvsem pa bi za izolacijo samih medgeneracijskih razlik morali narediti 

sekvenčno študijo.   
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5 ZAKLJUČKI 

Doţivljanje stresa na delovnem mestu je zelo kompleksno. Na količino zaznanega stresa 

vplivajo tako individualni kot organizacijski dejavniki. Individualno na količino zaznanega 

stresa in na spoprijemanje s stresom vplivajo osebnostne lastnosti in izkušnje, ki jih je 

posameznik tekom ţivljenja pridobil.  

Glede na časovno obdobje so pripadniki iste generacije v veliki meri deleţni podobnih 

izkušenj, ki vplivajo na to, da so za posamezno generacijo značilni v večji meri podobne 

atribucije in vzorci razmišljanja. Generacije pa se nahajajo tudi v različnih razvojnih obdobjih, 

z različnimi razvojnimi nalogami, ki so v konkretnem času pomembne zanje. Imajo različne 

izkušnje, ki so jih prav tako pridobili skozi ţe preţiveta razvojna obdobja. 

Pomembno je razmerje med našimi sposobnostmi in zahtevami na delovnem mestu, kakšno 

kontrolo imamo ter socialna podpora kolegov in nadrejenih. Na doţivljanje stresa vpliva tudi 

pripadnost organizaciji in zadovoljstvo na delovnem mestu, kakšno stopnjo pravičnosti 

čutimo, količina nepotrebnega dela, spol in socialno-ekonomski status.  

Po drugi strani pa na doţivljanje stresa vplivajo tudi organizacijski dejavniki, ki se v zadnjem 

času precej spreminjajo. Pojavlja se velika potreba po prilagodljivosti in racionalizaciji v 

podjetjih, zato to pomeni velik pritisk na zaposlene, pojavlja se vedno več prezentizma, 

nadurnega dela, porušenega ravnoteţja med sluţbo in zasebnim ţivljenjem, kar vse 

povečuje alostatsko obremenitev, stres postaja kroničen, kar se odraţa na vedno večji 

obolevnosti. Večja je tudi verjetnost nesreč pri delu in dodatno, ljudje, ki delajo pod stalnim 

pritiskom, niso ustvarjalni, kar bi si ţeleli v večini podjetij.  

V raziskavi so se pokazale nekatere razlike v doţivljanju stresa in spoprijemanju s stresom 

na delovnem mestu med različnimi generacijami. Na doţivljanje in spoprijemanje pa vplivajo 

tudi osebnost in razvojno obdobje.  

Generacija ''baby boom'' (rojeni med letoma 1946 in 1964) je pripadna podjetju, so timski 

delavci, zagnani, marljivi in imajo radi stabilno delovno okolje, jasna pravila ter spoštujejo 

avtoritete. Zaradi starosti pa si morajo za isto učinkovitost kot včasih pomagati z različnimi 

strategijami. V primerjavi z drugimi generacijami je ''baby boomarjem'' bolj stresno kot 

drugim, kadar imajo preveč dela, kadar se morajo ukvarjati z administrativnimi nalogami, če 

imajo občutek, da njihovi nadrejeni neadekvatno vodijo podjetje, kadar ni jasna njihova vloga 
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na delovnem mestu, kadar imajo premalo občutka moči in vpliva ter sodelovanje z 

nasprotnim spolom. Po drugi strani pa preveč dela, premalo moči in vpliva ter sodelovanje z 

ljudmi nasprotnega spola za čustveno stabilne pripadnike ''baby boom'' generacije niso tako 

stresni, da bi se statistično pomembno razlikovali od drugih generacij. Čustveno stabilnim 

''baby boomarjem'' povzroča več stresa kot drugim generacijam neadekvatno vodenje 

nadrejenih, dejavniki, ki jih ne morejo nadzorovati, administrativne naloge in predolgo delo. 

''Baby boom'' generacija je pri merjenju na vprašalniku 'Brief COPE' v primerjavi z drugimi 

dosegla najvišje rezultate na lestvicah 'sprejetje', 'miselna neaktivnost' in 'vedenjska 

neaktivnost'. To pomeni, da se s stresom v večji meri kot ostale generacije spoprijema tako, 

da sprejme situacijo takšno, kot je, da tudi ne razmišlja o problemu in se posledično njihove 

misli odraţajo tudi v dejanjih. Sicer pa se v generaciji s stresom najpogosteje spoprijemajo 

tako, da problem pogledajo še z drugega zornega kota in ga poskušajo osmisliti, se z njim 

tudi aktivno spoprijemajo, načrtujejo strategije reševanja teţav in če vidijo, da problem ni 

rešljiv, to tudi sprejmejo. 

Generacija X (rojeni med letoma 1965 in 1978) je odraščala v času, ko so morali biti zaradi 

zaposlenih staršev zelo samostojni. To je vplivalo nanje tako, da jim neodvisnost in 

avtonomija veliko pomenita, so samostojni in delo jim pomeni predvsem moţnost za dobro 

ţivljenje doma. Glede same starosti in sposobnosti pa so v ţivljenjskem obdobju, ko so 

najbolj učinkoviti, ustvarjalni, imajo ţe veliko izkušenj, kar se tudi pozna pri doţivljanju stresa.  

Noben dejavnik stresa generaciji X ne povzroča več stresa, kot bi ga povzročal drugima 

dvema generacijama. Sicer pa je pripadnikom generacije X najteţje, kadar čutijo, da imajo 

preveč dela, kadar morajo sprejemati pomembne odločitve, če so za to premalo plačani in 

kadar v podjetju ni dobre komunikacije med zaposlenimi. 

Prav tako čustveno stabilni pripadniki generacije X ne zaznavajo dejavnikov stresa, ki bi jih 

ocenjevali za bolj stresne kot druge generacije.  

S stresom se spoprijemajo tako, da več kot drugi načrtujejo strategije reševanja problema in 

počakajo na primeren čas za odziv in primerno aktivnost. Sicer pa se kot generacija 

največkrat aktivno spoprimejo s teţavo, načrtujejo strategije reševanja teţav in izkušnjo 

uporabijo za pozitivni razvoj. 
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Generacija Y je najmlajša na delovnem mestu in o njej kot delavcih tudi najmanj vemo. To so 

ljudje, ki so bili v svojem odraščanju deleţni največ spodbud, pa tudi veliko kontrole staršev. 

So zelo izobraţeni in sposobni, vendar jim še primanjkuje izkušenj.  

Več stresa kot ostali dve generaciji doţivljajo, kadar se počutijo podcenjene in kadar je 

zaradi ustvarjanja njihove kariere ogroţeno zasebno ţivljenje. Na splošno pa ''ipsilonarji'' 

ocenjujejo, da jim največ stresa poleg podcenjenosti povzročajo še sprejemanje pomembnih 

odločitev, preveč dela in višina plačila. 

V nasprotju z ostalimi pripadniki Y generacije čustveno stabilni člani več stresa kot drugi 

generaciji doţivljajo, kadar menijo, da politika ustanove ni dobra, kadar pridejo s sodelavci v 

konflikt, zaradi ustvarjanja kariere, ki jim povzroča neravnovesje v zasebnem ţivljenju, kadar 

se čutijo podcenjene in kadar njihova poklicna vloga ni jasno strukturirana. 

''Ipsilonarji'' se v primerjavi z drugimi generacijami ne odločajo na statistično pomembni ravni 

za nobeno obliko spoprijemanja s stresom, ki bi se razlikovala od drugih. Večkrat kot ostali 

pa se obrnejo po informacije za pomoč k drugim, prav tako radi sprostijo čustva v pogovoru z 

drugimi, kar jim olajša teţavo. Člani generacije Y se v večini s stresom spoprijemajo tako, da 

poskušajo na situacijo pogledati še z drugega zornega kota, jo osmisliti in se iz nje kaj 

naučiti, problem poskušajo odstraniti in zmanjšati posledice, poskušajo najti strategijo za 

reševanje in iščejo informacije za primerno rešitev problema. 

Pri spoprijemanju s stresom čustveno stabilni pripadniki vseh treh generacij dosegajo višje 

rezultate kot vsi udeleţenci skupaj na lestvicah 'pozitivna reinterpretacija in rast', 'aktivno 

spoprijemanje', 'zadrţevanje spontanega odziva', 'sprejetje' in 'načrtovanje'. To pomeni, da 

se čustveno stabilni posamezniki s stresom spoprijemajo tako, da situacijo pogledajo še z 

drugega zornega kota in jo poskušajo osmisliti, problem poskušajo odstraniti in preprečiti 

posledice, počakajo na ugoden trenutek za reakcijo, načrtujejo strategijo za rešitev problema 

in če se problema ne da rešiti, sprejmejo nastalo situacijo. Vse to so konstruktivne strategije 

spoprijemanja s stresom. 

Vse tri generacije udeleţencev so v svojih odgovorih izpostavile preveč dela kot enega 

izmed najbolj stresnih dejavnikov na delovnem mestu. Glede na to, da mora zaradi zgoraj 

opisanih sprememb v podjetjih in na trgu delovne sile vedno manj ljudi opraviti vedno več 

dela, lahko pričakujemo, da se posledice stresa pri zaposlenih in posledično v delovnih 

organizacijah ne bodo zmanjševale, če podjetja ne bodo našla drugačnih rešitev za dvig 

konkurenčnosti, produktivnosti in učinkovitosti.  



 

89 

LITERATURA 

Almost, J., Doran, D. M., McGillis Hall, L., Spence Lashinger, H. K. (2010). Antecedents and 

consequences of intra-group conflict among nurses. Journal of Nursing Management 18,  

981 - 992 

Alsop, R. (2008). The trophy kids grow up: How the millennial generation is shaking up the 

workplace. San Francisco: A Wiley Imprint; Jossey-Bass 

Angelis, J., Conti, R., Cooper, C., Farangher, B.,Gill, C. (2004).The effects of just in time/lean 

production practices on worker job stress. Cancun: Second World Conference on POM and 

15th Annual POM Conference. Dobljeno 4. 10. 2011 na: 

http://www.pomsmeetings.org/ConfProceedings/002/POMS_CD/Browse%20This%20CD/PA

PERS/002-0066.pdf 

Artazcoz, L., Benach, J., Borell, C., Cortez, I. (2005). Social inequalities in the impact of 

flexible employment on different domains of psychosocial health. Journal of Epidemiology 

and Community Health. 59 (9) 761 - 767 

Barkin, S. L., Heermann, W. J., Warren, M. D. in Rennhoff, C. (2010). Millennials and the 

World of Work: The Impact of Obesity on Health and Productivity. Journal of Business and 

Psychology 25, 239 - 245 

Burton-Jones, A. (1999). Knowledge Capitalism: Business, Work and Learning in the New 

Economy. Oxford: University Press Oxford 

Brečko, D. (2005). Generacijske razlike na delovnem mestu. Human Resource Management  

Dobljeno19. 11. 2011): http://www.hrm-revija.si/index.php?page=magazine&s=1&iid=24 

Cagnie, B., Danneels, L., Van Tiggelen, De Loose, V. in Cambier, D. (2007). Individual and 

work related risk factors for neck pain among office workers: a cross sectional study. Eur 

Spine Journal 16, 679 - 686 

Carver, C. S; Connor-Smith, J. (2010) Personality and coping. Annual Review of Psychology. 

(61) 679 - 704. 

Carver, C. S., Scheier, M. F. in Weintraub, J. K. (1989). Assessing Coping Strategies: A 

Theoretically Based Approach. Journal of Personality and Social Psychology. 56 (2) 267 - 

283 

http://www.pomsmeetings.org/ConfProceedings/002/POMS_CD/Browse%20This%20CD/PAPERS/002-0066.pdf
http://www.pomsmeetings.org/ConfProceedings/002/POMS_CD/Browse%20This%20CD/PAPERS/002-0066.pdf
http://www.hrm-revija.si/index.php?page=magazine&s=1&iid=24


 

90 

Cohen, S., Doyle, W. J., Alper, C. M., Janicki-Deverts, D. in Turner, R. B.(2009). Sleep habits 

and susceptibility to the common cold. Archives of Internal Medicine, 169(1), 62 - 67 

Commission of the European Communities (2007). White Paper. Together for health: A 

strategic approach for the EU 2008 – 2013. Dobljeno 20. 10. 2011 na: 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_en.pdf 

Dhabhar, F. S. (2002). A Hassle a Day May Keep the Doctor Away: Stress and the 

Augmentation of Immune Function. Integ.and Comp. Biol. 42, 556 - 564 

Ditzen, B., Schaer, M., Gabriel, B., Bodenmann, G., Ehlert, U., Heinrichs, M. (2009). 

Intranasal oxytocin increases positive communication and reduces cortisol levels during 

couple conflict. Biol Psychiatry 65, 728 - 731 

Dragano, N., Verde, P. E., Siegrist, J. (2005). Organisational downsizing and work stress: 

testing synergistic health effects in employed men and women. Journal of Epidemiology and  

Community Health (59), 694 - 699 

Dressler, G. (2003). Human Resource Management. New Jersey: Prentice Hall 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2010). 

Changes over time – First findings from the fifth European Working Conditions Survey. 

Dobljeno 20. 10. 2011 na: 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/en/3/EF1074EN.pdf 

European Agency for Safety and Health at Work. Dobljeno 23. 10. 2011 na: 

http://osha.europa.eu/en/statistics 

Faranger, E. B., Cass, M., Cooper, C. L. (2005). The relationship between job satisfaction 

and health: a meta-analysis. Occup. Environ. Med. 62, 105 - 112 

Friedman, H. S. (2000). Long-term relations of personality and health: Dynamisms, 

mechanisms, tropisms. Journal of Personality, 68, 1089 – 1107. 

Field, J., Lynch, H. in Malcolm, I. (2008). Generations, the life course, and lifelong learning. 

Learning Lives. Learning, Identity and Agency in the Life Course. Dobljeno 20. 11. 2011 na: 

http://www.ioe.stir.ac.uk/staff/documents/Generationsandthelifecourse.pdf 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/en/3/EF1074EN.pdf
http://osha.europa.eu/en/statistics
http://www.ioe.stir.ac.uk/staff/documents/Generationsandthelifecourse.pdf


 

91 

Griffiths, C. A., Ryan, P. (2011). Thematic analysis of Antonovsky's sense of coherence 

theory. Scandinavian Journal of Psychology 52, 168 - 173 

Härmä, M. in Kecklund, G. (2010). Shift work and health – how to proceed? Scandinavian 

Journal of Work, Environment and Health 36 (2), 81 - 84  

Helson, R. in Srivastava, S. (2001). Three paths of adult development: Conservers, seekers 

and achievers. Journal of Personality and Social Psychology. 80 (6), 995 - 1010 

Hurley, J., Storrie, D. in Jungblut, J. M. (2011). Shifts in the job structure in Europe during the 

Great Recession. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions 

Hymas, L. (2011). Gen Y and Gen X get it right on the environment; old folks don't. Climate 

and Energy. Dobljeno 26. 11. 2011 na:http://www.grist.org/climate-energy/2011-11-07-gen-y-

and-gen-x-get-it-right-on-the-environment-old-folks-dont 

Inštitut za varovanje zdravja RS. (2009) Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji. Ljubljana: 

Statistični urad Republike Slovenije. Dobljeno 21. 10. 2011 na: 

http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=78&pi=6&_6_Filename=1518.pdf&_6_MediaId=1518&_6_Auto

Resize=false&pl=78-6.3 

Johnson, S.,Cooper, C., Cartwright, S., Donald, I. (2005). The experience of work related 

stress across occupations. Journal of Managerial Psychology.20(2), 178 - 187 

Johnson, M. in Johnson, L. (2010). Generations inc. From Boomers to Linksters – Managing 

the friction between generations at work. New York: American Management Association. 

Karasek, R. A., Theorell, T. (1992). Healthy work: Stress, Productivity and the 

Reconstruction of Working life. New York: Basic Books 

Karren, K. J., Hafen, B. Q., Lee Smith, N., Frandsen, K. J.(2006). Mind, body, health: The 

effects of attitudes, emotions and relationships. San Francisco: Pearson Education 

Kivimäki, M., Head, J., Ferrie, J. (2005). Working while ill as a risk factor for serious coronary 

events: The Whitehall II Study. American Journal of Public Health, 95 (1), 89 - 102 

http://www.grist.org/climate-energy/2011-11-07-gen-y-and-gen-x-get-it-right-on-the-environment-old-folks-dont
http://www.grist.org/climate-energy/2011-11-07-gen-y-and-gen-x-get-it-right-on-the-environment-old-folks-dont
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=78&pi=6&_6_Filename=1518.pdf&_6_MediaId=1518&_6_AutoResize=false&pl=78-6.3
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=78&pi=6&_6_Filename=1518.pdf&_6_MediaId=1518&_6_AutoResize=false&pl=78-6.3


 

92 

Kivimäki, M., Vahtera, J., Ferrie, J. E., Hemingway, H. in Pentti, J. (2001).Organizational 

downsizing and musculoskeletar problems in employees: a prospective study. Occupational 

and Environmental Medicine.58,(12), 811 - 817 

Kowske, B. J., Rasch, R. in Wiley, J. (2010). Millennials' (Lack of) Attitude Problem: An 

Empirical Examination of Generational Effects on Work Attitudes. Journal of Bussines and 

Psychology 25, 265 - 279 

Kristenson, M. (1998). The LiVicordia study. Possible causes for the differences in coronary 

heart disease mortality between Lithuania and Sweden. Dobljeno 20. 11. 2011 na: 

http://www2.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp98/med547s.htm 

Krohne, H. W. (2002). Stress and Coping Theories. Dobljeno 20. 11. 2011 na: 

http://userpage.fu-berlin.de/~schuez/folien/Krohne_Stress.pdf 

Lager, A. in Bremberg, S. (2009). Association between labour market trends and trends in 

young people's mental health in ten European countries 1983 – 2005. BMC Public Health, 9, 

325 

Lau, B. (2008). Effort-reward imbalance and overcommitment in employees in a Norwegian 

municipality: a cross sectional study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 

Dobljeno 20. 11. 2011 na: http://www.occup-med.com/content/3/1/9 

Leiter, M. P., Jackson, N. J. in Shaugunessy, K. (2009). Contrasting burnout, turnover 

intention, control, value congruence and knowledge sharing between Baby Boomers and 

Generation X. Journal of Nursing Management 17, 100 - 109 

Luecken, L. J., Suarez, E. C., Kuhn, C. M. (1997). Stress in employed women: impact of 

marital status and children at home on neurohormone. Psychosomatic Medicine, 59(4), 352 - 

359 

Lundberg, U. in Cooper, C. L. (2011). The science of occupational health: Stress, 

psychobiology and the new world of work. United Kigdom: Wiley-Blackwell 

Lundberg, U. in Lindfors, P. (2002). Psychophysiological reactions to telework in female and 

male white-collar workers. Journal of Occupational Health Psychology, 7 (4), 354 - 364 

http://www2.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp98/med547s.htm
http://userpage.fu-berlin.de/~schuez/folien/Krohne_Stress.pdf
http://www.occup-med.com/content/3/1/9


 

93 

Mayer, K., Niemann, S., Abel, T. (2004). Gender differences in physical activity and fitness - 

association with self-reported health-relevant attitudes in middle aged Swiss urban 

population. Journal of Public Health. 12,(4), 283 - 298 

McGibbon, E., Peter, E. in Gallop, R. (2010). An Institutional Ethnography of Nurses' Stress. 

Qualitative Health Research 20 (10), 1353 - 1378 

McCarthy,V. J. C. in Greiner, B. A. (2010). Perceived occupational stress in nurses working 

in Ireland. Occupational Medicine 60, 604 - 610 

Meriac, J. P., Woher, D. J. in Banister, C. (2010). Generational Differences in Work Ethic: An 

Examination of Measurement Equivalence Across Three Cohorts. Journal of Business and 

Psychology (25), 315 - 324 

Meško, M., Videmšek, M., Štihec, J., Meško Štok, Z. in Karpljuk, D. (2010). Razlike med 

spoloma pri nekaterih simptomih stresa ter intenzivnost doţivljanja stresnih simptomov. 

Management, 5 (2), 149 - 161 

Muller, A. (2002). Education, income inequality and mortality: a multiple regression analysis. 

British Medical Journal,324 (7328)23 - 25. Dobljeno 9. 10. 2011 na: 

http://www.bmj.com/content/324/7328/23.full.pdf?sid=6fbc928a-c02b-4ac4-9908-

6eecadbedbad 

Musek, J. (1997). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy 

Musek, J. (2010). Psihologija življenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti 

Myers, K. K. in Sadaghiani, K. (2010). Millennials in the workplace: A Communication 

Perspective on Millennials' Organizational Relationships and Performance. Journal of 

Business Psychology. 25, 225 - 238 

Nadeau, S., Rivest, S. (2003). Glucocorticoides Play a Fundamental Role in Protecting the 

Brain during Innate Response. The Journal of Neuroscience, 23 (13), 3336 - 6644 

Palmer, S. in Cooper, C. (2010). How to deal with stress. London: Kogan Page 

Parent-Thiron, A., Macias, E. F., Hurley, J., Vermeylen, G. (2007). Fourth European 

Conditions Survey. European Foundation for the Improvement of Living Conditions. Dublin 

http://www.bmj.com/content/324/7328/23.full.pdf?sid=6fbc928a-c02b-4ac4-9908-6eecadbedbad
http://www.bmj.com/content/324/7328/23.full.pdf?sid=6fbc928a-c02b-4ac4-9908-6eecadbedbad


 

94 

Park, J., Kim, Y., Cho, Y., Woo, K. H., Chung, H. K., Iwasaki, K., Oka, T., Sasaki, T., 

Hisanaga, N. (2001) Regular overtime and Cardiovascular Functions. Industrial Health. 39, 

244 - 249 

Park, Y., Kim, Y., Chung, H. K., Hisanaga, N. ( 2001). Long working hours and subjective 

fatigue symptoms. Industrial Health.39, 250 - 254 

Pejtersen, J. H. and Kristensen, T. S. (2009). The development of the psychosocial work 

environment in Denmark from 1997 to 2005. Scandinavian Journal of Work Environment and 

Health 35 (4), 284 - 293 

Pichler, J. (1994 ). Mannheim's sociology of generations. BJS, 45(3), 481 – 495. Dobljeno 

20. 11. 2011 na: 

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/94PilcherMannheimSocGe

nBJS.pdf 

Popa, F., Raed, A., Purcarea, V. L., Lala, A., Bobimac, G. (2010). Occupational Burnout 

levels in Emergency Medicine – a nationwide study and analysis. Journal of Medicine and 

Life, 3(3), 207 - 215 

Reeves, T. (2006). Do generational differences matter in instructional design? Dobljeno 22. 

1. 2012 na: 

http://www.google.si/#hl=sl&cp=24&gs_id=2m&xhr=t&q=reeves+generation+differences 

Riedmann, A., Bielenski, H., Szczurovska, T., Wagner, A. (2006). Working time and work – 

life balance in European companies. Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxemburg. 

Riva, R., Mork, P. J., Westgaard, R. H., Ro, M., Lundberg, U. (2010). Fibromyalgia syndrome 

is associated with hypocortisolism. International Journal of Behavioral Medicine.17, 223 - 233 

Ryff, C. D. in Singer, B. H. (1998). The contours of positive human health. Psychological 

Inquiry, 9 (1), 1 - 28 

Salmond, S. in Ropis, P. E. (2005). Job stress and general well-being: A comparative study 

of medical-surgical and home care nurses. MEDSURG Nursing 14, (5), 301 - 309 

Sapolsky, R. (2004). Why zebras don't get ulcers. New York: Henry Holt and company 

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/94PilcherMannheimSocGenBJS.pdf
http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/94PilcherMannheimSocGenBJS.pdf
http://www.google.si/#hl=sl&cp=24&gs_id=2m&xhr=t&q=reeves+generation+differences


 

95 

Schleifer, L. M., Spalding, T. W., Kerick, S. E., Cram, J. R., Ley, R. in Hatfield, B. D.  (2008). 

Mental stress and trapezius muscle activation under psychomotor challenge: A focus on 

EMG gaps during computer work. Psychophysiology, 45, 356 - 365 

Scott, E. (2009). Stress and Burnout: Burnout Symptoms and Causes. Dobljeno (20.11.2011) 

na: http://stress.about.com/od/burnout/a/stressn_burnout.htm 

Selič, P. in Jakopin, A. (2009). Trpinčenje na delovnem mestu: Razširjenost in posledice pri 

specializantih medicine v Sloveniji v letu 2009. Ljubljana: Katedra za druţinsko medicino, 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Semmer, N. K., Tschan, F., Meier, L. L., Facchin, S., Jacobshagen, N. (2010). Illegitimate 

task and counterproductive work behavior. Journal of Applied Psychology, 59 (1), 70 - 96 

Siegrist, J. (2008). Effort-reward imbalance at work: Theory, measurement and evidence. 

Department of Medical Sociology, Duesseldorf University, Duesseldorf. Dobljeno 20. 11. 

2011 na: http://www.uni-

duesseldorf.de/medicalsociology/fileadmin/Bilder_Dateien/download/ERI_Texte_und_Grafike

n/theorie_measurement_evidence.pdf 

Siegrist, J. (2008). Effort-reward imbalance and health in a globalized economy. 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 34 (Special Issue 6), 163 - 168 

Statistični urad RS (2010). Svetovni dan zdravja 2010. Dobljeno (20.11.2011) na: 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3040 

Sterud, T., Hem, E., Ekeberg, O., Lau, B. (2008). Occupational stressors and its 

organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance 

personnel. BMC Emergency Medicine. Dobljeno (20.11.2011) na:         

http://www.biomedcentral.com/1471-227X/8/16 

Stockhorst, U., Steingrueber, H. J., Enck, P., Klosterhalfen, S. (2006). Pavlovian conditioning 

of nausea and vomiting. Autonomic Neuroscience-Basic and Clinical, 129 (1-2), 50 - 57. 

Suhrcke, M., McKee, M., Sauto Arce, R., Tsolova, S. in Mortensen, J. (2005). The 

contribution of health to economy in the European Union. European Commission Dobljeno 

21. 10. 2011 na http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf 

http://stress.about.com/od/burnout/a/stressn_burnout.htm
http://www.uni-duesseldorf.de/medicalsociology/fileadmin/Bilder_Dateien/download/ERI_Texte_und_Grafiken/theorie_measurement_evidence.pdf
http://www.uni-duesseldorf.de/medicalsociology/fileadmin/Bilder_Dateien/download/ERI_Texte_und_Grafiken/theorie_measurement_evidence.pdf
http://www.uni-duesseldorf.de/medicalsociology/fileadmin/Bilder_Dateien/download/ERI_Texte_und_Grafiken/theorie_measurement_evidence.pdf
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3040
http://www.biomedcentral.com/1471-227X/8/16
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf


 

96 

Surtees, P. G., Wainwright, N. W. J. in Khaw, K. T. (2003). Sense of coherence and mortality 

in men and women in the EPIC-Norfolk UK Prospective Cohort Study. American Journal of 

Epidemiology. 158, (12), 1202 - 1209 

Tourangeau, A., Cranley, L., Spence Laschinger, H. K. in Pachis, J. (2010). Relationships 

among leadership practices, work environments, staff communication and outcomes in long-

term care. Journal of Nursing Management, 18, 1060 - 1072 

Yu, H. C., in Miller, P. (2005). Leadership style: The X generation and baby boomers 

compared in different cultural contexts. Leadership and Organisation Development Journal 

26 (1), 35 - 50 

Ursin, H. in Eriksen, H. R. (2004). The cognitive activation theory of stress. 

Psychoneuroendocrinology. 29 (5), 567 - 592 

Ule, M. (1999). Značilnosti mladosti in mladine. Spremna študija. V Gillis, J. R. Mladina in 

zgodovina. 238 – 295 

Van der Ploeg, E. in Kleber, R. J. (2003). Acute and chronic job stressors among ambulance 

personnel: predictors of health symptoms. Occupational and Environmental Medicine. 60(1), 

40 - 46 

Von Kanel, R., Mills, P. J., Fainman, K., Dimsdale, J. E. (2001). Effects of Psychological 

Stress and Psychiatric Disorders on Blood Coagulation and Fibrinolysis: A Biobehavioral 

Pathway to Coronary Artery Disease? Psychosomatic Medicine, 63, 531 - 544 

Williams, P. G. in Thayer, J. F. (2009). Executive functioning and health: introduction to the 

special series. Annals of Behavioral Medicine, 37,(2), 101 - 105 

Zemke, R., Raines, C. in Filipczak, B. (2000). Generations at work: Managing the Clash of 

Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in your Workplace. New York: Amacom 

Zhuo, M. (2007). Neuronal mechanism for neuropathic pain. Molecular Pain. Dobljeno 20. 

11. 2011 na: http://www.molecularpain.com/content/3/1/14 

 

 

http://www.molecularpain.com/content/3/1/14


 

97 

PRILOGE 

Tabela 1a. Značilnosti distribucij za vse generacije za vprašalnik 'Stres na delu'. 

  gen Y   gen X   gen BB 

Postavke asim. sploš. K.S.  asim. sploš. K.S.  asim. sploš. K.S. 

Biti podcenjen -0,48 -1,13 0,000  0,00 -1,31 0,004  -0,30 -1,01 0,001 

Sprejemanje pomembnih odločitev -0,13 -0,77 0,000  -0,10 -0,58 0,000  -0,24 -0,37 0,001 

Imam preveč dela -0,49 -0,01 0,000  -0,09 -0,36 0,000  -0,48 -0,06 0,000 

Višina plačila -0,32 -0,24 0,000  -0,09 -0,74 0,000  -0,14 -0,81 0,003 

Premalo vzpodbude nadrejenih -0,17 -1,02 0,013  0,02 -0,81 0,001  -0,14 -1,06 0,006 

Pomanjkanje komunikacije -0,12 -1,05 0,001  -0,03 -0,84 0,001  -0,19 -0,55 0,002 

Nestrinjanje s politiko podjetja 0,01 -0,90 0,001  0,01 -0,99 0,002  -0,02 -0,62 0,002 

Neadekvatno vodenje nadrejenih -0,20 -0,71 0,000  0,04 -0,76 0,000  -0,37 -0,56 0,001 

Kariera na škodo zasebnosti -0,04 -1,22 0,003  0,40 -0,90 0,002  0,17 -0,90 0,002 

Sprejemanje tveganih odločitev. -0,09 -0,57 0,000  -0,12 -1,08 0,001  -0,14 -1,11 0,004 

Nenadzorovani dejavniki 0,05 -0,57 0,000  0,21 -0,36 0,000  -0,05 -0,08 0,000 

Nepotrebno delo -0,02 -0,83 0,003  -0,28 -1,00 0,000  -0,17 -1,01 0,003 

Neustrezno usposabljanje 0,00 -0,76 0,000  0,25 -0,91 0,002  0,05 -0,30 0,000 

Dohajanje napredka v tehnologiji -0,02 -0,80 0,000  -0,02 -0,78 0,000  -0,11 -0,40 0,000 

Delati zelo dolgo 0,17 -1,14 0,004  0,21 -0,90 0,001  -0,29 -1,01 0,002 

Imam premalo moči in vpliva 0,12 -0,81 0,002  0,23 -0,68 0,000  -0,07 -0,94 0,006 

Delo, ki presega moje zmoţnosti 0,24 -0,99 0,000  0,32 -1,11 0,000  0,34 -0,79 0,004 

Vpliv dela na zasebno ţivljenje 0,31 -1,17 0,002  0,31 -1,08 0,001  0,45 -0,79 0,004 

Prepričanja, neskladna s podjetjem 0,19 -0,42 0,001  0,22 -0,63 0,000  0,26 -0,71 0,002 

Nejasna poklicna vloga 0,21 -0,81 0,003  0,55 -0,69 0,000  0,14 -0,90 0,003 

Vpliv dela na odnos do partnerja 0,27 -1,13 0,001  0,45 -0,71 0,000  0,22 -1,14 0,002 

Osebni konflikti z drugimi 0,58 -0,85 0,000  0,75 -0,49 0,000  0,80 -0,51 0,000 

Administrativna opravila 0,51 -0,86 0,000  0,38 -0,66 0,000  -0,13 -0,75 0,000 

Premalo čust. podpore 0,45 -0,61 0,001  0,50 -0,90 0,000  0,07 -0,88 0,000 

Partner veliko vlaga v kariero 0,65 -0,97 0,000  0,68 -0,67 0,000  0,49 -0,95 0,000 

Vpliv zasebnega ţivljenja na delo 0,77 -0,57 0,000  0,90 -0,06 0,000  0,49 -0,81 0,000 

Vodim delo drugih 0,65 -0,76 0,000  0,42 -1,00 0,000  0,34 -1,20 0,000 

Nosim delo domov 0,76 -0,61 0,000  0,83 -0,61 0,000  0,67 -0,68 0,000 

Opravljam delo pod zmoţnostmi 0,96 0,22 0,000  0,71 -0,43 0,000  0,42 -0,83 0,000 

Odnos partnerja do sluţbe 1,34 0,78 0,000  1,17 0,72 0,000  0,93 -0,39 0,000 

Nimam dovolj dela 1,51 1,44 0,000  1,11 0,09 0,000  0,76 -0,88 0,000 

Delati z ljudmi nasprotnega spola 2,68 7,98 0,000   1,97 3,16 0,000   1,40 1,01 0,000 

Opomba: K.S.: Kolmogorov Smirnov test 
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Tabela 2a. Lastnosti distribucij za vse tri generacije za odgovore na lestvicah vprašalnika 

'COPE'. 

  gen Y   gen X   gen BB 

Lestvica asim. sploš. K.S.  asim. sploš. K.S.  asim. sploš. K.S. 

Pozitivna reinterpretacija in rast -0,69 -0,11 0,001  -1,25 2,81 0,000  -1,02 1,67 0,000 

Aktivno spoprijemanje -0,85 0,70 0,000  -0,90 1,05 0,000  -0,56 -0,56 0,001 

Načrtovanje -0,15 -0,96 0,001  -0,60 0,22 0,000  -0,33 -0,91 0,002 

Iskanje instr. socialne podpore -0,38 -0,25 0,007  -0,11 -0,15 0,001  -0,64 0,46 0,000 

Sprejetje -0,56 0,23 0,005  -0,73 1,69 0,000  -0,53 -0,06 0,002 

Zadrţevanje spontanega odziva -0,04 -0,72 0,010  -0,33 -0,11 0,001  -0,05 -0,73 0,010 

Iskanje čust. socialne podpore -0,29 -0,49 0,014  -0,21 -0,38 0,000  -0,32 -0,46 0,000 

Prekinitev ostalih dejavnosti -0,13 -0,05 0,005  3,30 22,87 0,000  0,15 0,94 0,000 

Usmerjenost na sprostitev čustev 0,15 0,18 0,005  0,05 -0,73 0,005  0,09 -0,25 0,007 

Miselna neaktivnost 0,24 -0,28 0,014  1,32 5,89 0,001  -0,09 -0,35 0,026 

Humor 0,97 0,63 0,000  0,81 0,44 0,000  0,65 -0,08 0,007 

Vedenjska neaktivnost 0,21 -0,76 0,001  0,72 0,13 0,000  0,24 -0,62 0,041 

Razmišljanje o čustvih 1,11 0,04 0,000  0,92 -0,20 0,000  0,65 -0,92 0,000 

Uporaba drog 0,77 0,82 0,000  0,80 0,97 0,000  1,01 1,44 0,000 

Zanikanje 1,37 1,11 0,000   1,71 2,56 0,000   0,85 -0,04 0,000 

Opomba: K.S.: Kolmogorov Smirnov test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


