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Povzetek 

V projektu smo raziskovali stanje prilagajanja organizacij na potrebe starejših zaposlenih v 
Sloveniji ter zaznave starejših zaposlenih o teh ukrepih. Na vzorcu 52 udeležencev, starejših 
od 50 let, smo uporabili vprašalnik o prilagajanju organizacij na potrebe starejših zaposlenih, 
ki preverja različne ukrepe za upravljanje s starejšimi zaposlenimi (izhodne, prilagoditvene in 
razvojne strategije), njihovo zaznano pomembnost in zadovoljstvo z izvajanjem. Skoraj vsi 
udeleženci (97 %) poročajo, da se v organizaciji izvaja vsaj en ukrep; najpogosteje razvojne 
strategije. Udeleženci so v splošnem relativno zadovoljni z ukrepi (M = 2,98), njihovo 
pogostostjo, kvaliteto in dostopnostjo izvajanja. Izsledki so uporabni za delodajalce, saj 
omogočajo okviren pregled zaznav ter želja starejših zaposlenih o prilagajanju organizacij ter 
tako pripomorejo k boljšemu načrtovanju ukrepov v prihodnosti.  

 

Uvod 

Napovedi kažejo, da se bo delež starejših zaposlenih v Sloveniji in Evropi v prihodnjih 
desetletjih povečeval, organizacije pa se bodo prisiljene s tem problemom aktivno spopadati 
(Walker, 2005). Kljub trendom (Taylor, 2002; Herrbach, Mignonac, Vandenberghe in 
Negrini, 2009), ki kažejo na visoko učinkovitost in potrebnost spodbujanja aktivnega staranja, 
naj bi v Sloveniji še vedno prevladovala strategija ponujanja izhodnih možnosti; 
omogočanje (delne) upokojitve in prevzemanje prehodnih oblik zaposlitve (Mlakar, 2016). V 
pričujoči raziskavi poskušamo raziskati uporabo različnih prilagoditvenih strategij, ki so v 
uporabi v Sloveniji ter zaznave starejših zaposlenih o ukrepih v njihovi organizaciji. 

Prilagajanje organizacij na staranje zaposlenih pomembno, saj se tako individualne 
sposobnosti zaposlenega razvijajo in ohranjajo, povečata pa se tudi produktivnost in 
motivacija (van Dalen, Henkens in Wang, 2015). Za podjetja je to pomembno, saj imajo 
organizacije pogosto težave s pridobivanjem ustreznega kadra, upravljanje s starejšimi 
zaposlenimi pa omogoča boljši izkoristek potenciala že zaposlenih ter boljši prenos znanja in 
izkušenj ter pospeši delovni proces (Delić, Kastelic, Kovačič in Udovič, 2014). Prav tako 
upravljanje s starejšimi zaposlenimi zmanjšuje negativne stereotipe o starejših zaposlenih, ki 
vodijo k slabši delovni uspešnosti (Desmette in Gaillard, 2008). 

 V tujini naj bi podjetja uporabljala raznolike pristope, s katerimi si prizadevajo zadržati 
starejše zaposlene; poslužujejo se različnih prilagoditvenih praks, ponujanja izhodnih 
možnosti ter razvojnih praks, ki so opisane v nadaljevanju (Mlakar, 2016; Kooij, Lange, de 
Jansen, Dikkers, 2008). V raziskavi, osredotočeni na slovensko področje, nas zanima, kako 
zaposleni zaznavajo stanje v organizaciji glede na uporabo podobnih strategij in za katere od 
teh menijo, da so v organizaciji najpogosteje uporabljene. Glede na izsledke preteklih 
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raziskav (pregled v Mlakar, 2016, Zupančič, 2007) predvidevamo, da je upravljanje s 
starejšimi zaposlenimi v Sloveniji precej nerazvito, saj naj bi kar 42 % podjetij ne izvajalo 
ukrepov za upravljanje s starejšimi zaposlenimi. 

 Raziskovalni izsledki so na obravnavanem področju sicer precej fragmentirani in 
pogosto osredotočeni zgolj na primere dobre prakse (van Dalen, Henkens in Wang, 2015; 
Schalk, idr., 2010). Sprva so se študije osredotočale predvsem na delovne potrebe in 
sposobnosti starejših zaposlenih ter na iskanje možnosti za prilagoditev (prilagoditvene 
strategije), ki bi zmanjševale stres, ki je posledica diskrepance med sposobnostmi in 
zahtevami dela (pregled v Crawford, LePine in Rich, 2010), ne ukvarjajo pa se z razvojem 
zaposlenih. Omenjeni ukrepi vključujejo zmanjšanje delovnih ur in delovne obremenitve 
starejših delavcev ter preprečevanje njihovega nadurnega delavnika, izmenskega dela  in dela 
izven delovnega časa, zaposlitev za polovični delovni čas, honorarno delo in drugo (Wang, 
Zhan, Liu in Shultz, 2008). 

V zadnjem času postajajo v kadrovskih službah večjih podjetij vse pomembnejši in bolj 
formalizirani razvojni ukrepi (van Dalen, Henkens in Wang, 2015). Njihov cilj je povečanje 
produktivne sposobnosti delavcev. Razvojni ukrepi vključujejo seznanjanje z novo 
tehnologijo ter spodbujanje notranje zaposlitvene mobilnosti, uporaba je odvisna od različnih 
napovednikov. Van Dalen, Henkens in Wang (2015) povzemajo tri večje skupine omenjenih 
napovednikov, ki v organizacijah vplivajo na uvedbo različnih prilagoditev za starejše 
zaposlene: značilnosti organizacije (delež starejših zaposlenih, velikost podjetja …), zahteve 
dela (zahtevnost usposabljanja, znanje, spremembe delovnega procesa) ter omejitve 
delodajalca (kolektivne pogodbe, dodatki k plači …). Več prilagoditev ponujajo večja 
podjetja, medtem ko se manjša osredotočajo predvsem na izhodne strategije, saj naj bi se 
zavedale težav, ki nastopijo ob nenačrtovanem odhodu. Glede na predhodno literaturo 
pričakujemo, da bodo pri slovenskih podjetjih prevladovale izhodne strategije. 

 Raziskave kažejo, da starejši zaposleni pogosteje izražajo potrebe po priznavanju 
njihovih kompetenc, spoštovanju in želje po dodatnem izobraževanju, kar pa se povezuje z 
njihovo notranjo motivacijo in večjo potrebo po strategijah upravljanja (Armstrong-Stassen, 
2008; McEvoy in Blahna, 2001). Nasprotno pa raziskave, izvedene na (slovenskem) vzorcu 
kažejo, da večina vprašanih meni, da starejšim zaposlenim primanjkuje znanja in veščin za 
opravljanje dela, prav tako pa so ti pogosteje od mlajših kolegov izključeni iz različnih 
ukrepov (Barth, McNaught in Rizzi, 1993; Simon, 1996, Saba in Guerin, 2005; Mlakar, 
2016). Do precejšnjih razhajanj prihaja o mnenju starejših zaposlenih o vlaganju njihovega 
delodajalca ter dejanskim številom zaposlenih, ki so vključeni v izobraževanja; v različne 
oblike aktivnosti je vključenih več starejših zaposlenih, kot to zaznavajo sami (Mlakar, 2016). 
Zaradi opisnih težav bomo poleg dejanske uporabe strategij upravljanja s starejšimi 
zaposlenimi merili tudi mnenje zaposlenih o njih. Tako želimo raziskati, kakšen je pogled 
starejših zaposlenih, kakšne so njihove zaznave ter zadovoljstvo z izvedenimi ukrepi. Prav 
zaznave zaposlenih in možnosti za karierni razvoj so namreč najboljši napovedniki predanosti 
in zavzetosti za delo (Meyer in Smith, 2000). 

Omogočanje treninga je povezano z višjo delovno predanostjo in z manjšo željo po 
odhodu iz podjetja (predčasna upokojitev) (Herrbach, Mignonac, Vandenberghe in Negrini, 
2009), raziskav, ki bi se ukvarjale z učinkovitostjo in zadovoljstvom starejših zaposlenih pa 
skoraj ni (Schalk idr., 2010). Prav zato se z izsledki raziskave želimo od popisovanja 
primerov dobrih praks premakniti na področje kvanitativne analize uporabe strategij 
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upravljanja s starejšimi zaposlenimi ter z izsledki ozaveščati delodajalce o pomembnosti 
omenjenih ukrepov ter potrebah, ki jih izkazujejo (njihovi) zaposleni. 

 

Metoda 

Udeleženci 

V končni vzorec je bilo vključenih 52 udeležencev; vsi so starejših od 50 let in 
zaposleni v Republiki Sloveniji. Od udeležencev je bilo 14 oseb moškega spola in 35 
ženskega spola (trije spola niso navedli). Povprečna starost udeležencev je bila 54,7 let in 
povprečno število let delovne dobe v trenutnem podjetju 21 let. Udeležence smo spraševali po 
podjetju ter sektorju zaposlitve, vendar na obe vprašanji veliko udeležencev ni podalo 
odgovora. Edina pomembnejša skupina je področje šolstva, v katerem je zaposlenih 33 % 
udeležencev. 

Udeležence smo vzorčili po metodi snežne kepe. Najprej smo vprašalnik posredovali 
znancem, ki so bili naprošeni, da povezavo posredujejo svojim sodelavcem, znancem nad 50 
let. Vprašalnik smo delili tudi na spletnih omrežjih (Facebook, LinkedIn) in spletni strani 
Psihologija dela. 

 

Pripomočki 

Uporabili smo Vprašalnik o prilagajanju organizacij na potrebe starejših zaposlenih, ki 
smo ga na podlagi natančnega pregleda literature sestavili sami. Z vprašalnikom zaposleni, 
starejši od 50 let, ocenjujejo, kako se organizacija, v kateri so zaposleni, prilagaja na njihove 
potrebe (potrebe starejših zaposlenih). S prvo postavko vprašalnik na 5-stopenjski lestvici (1 
= »Sploh nisem zadovoljen« in 5 = »Povsem zadovoljen«) meri splošno zadovoljstvo 
zaposlenega z ukrepi, ki jih organizacija izvaja. Nato je navedenih 19 ukrepov, kjer 
udeleženec pri vsakem označi ali ga organizacija omogoča ali ne (možen odgovor je tudi »ne 
vem«). Ukrepe smo predstavili na čim bolj razumljiv način in s konkretnimi primeri v 
oklepaju, v kolikor smo presodili, da je to potrebno. Ukrepi, ki so bili navedeni v vprašalniku, 
so izhajali iz treh prilagoditvenih strategij. Ukrepa iz strategije ponujanja izhodnih možnosti 
sta: delna upokojitev in zgodnja upokojitev. V kategorijo razvojnih strategij spadajo ukrepi: 
različna izobraževanja za starejše zaposlene, pomoč pri stalnem razvoju kariere, promocija 
zdravja na delovnem mestu, medgeneracijsko sodelovanje in nagrada, priznanje za 
dolgotrajno delo pri delodajalcu. Ukrepi, iz kategorije razvojnih strategij, so: spodbujanje 
notranje zaposlitvene mobilnosti, manj delovnih ur, lažje delovne naloge ali več časa za 
posamezno delo, ergonomske izboljšave, starostno omejitev za izmensko delo, preprečevanje 
nadurnega delavnika, možnost dela od doma, delo bližje domu, polovični delovni čas, 
fleksibilni delovni čas, prijazen povratek na delo, možnost večih odmorov med delom. 
Nadaljnje vprašalnik s tremi postavkami na 5-stopenjski lestvici (1 = »Sploh nisem 
zadovoljen« in 5 = »Povsem zadovoljen«) preverja zadovoljstvo s pogostostjo, kvaliteto in 
dostopnostjo izvajanja omenjenih ukrepov. Na koncu udeleženec izmed vseh 19 ukrepov 
označi tiste, ki se mu zdijo najpomembnejši oz. tiste, za katere si najbolj želi, da bi bili 
izvajani v organizaciji, v kateri je zaposlen.  
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Postopek 

Vprašalnik smo pripravili na spletni platformi 1ka.si. Povezavo smo po e-pošti 
posredovali znancem, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji in starejši od 50 let ter jih prosili, 
da povezavo delijo s svojimi znanci. Zaradi težav z zbiranjem ustreznega vzorca, smo 
vprašalnik kasneje delili tudi na socialnih omrežjih. Zbrane podatke smo analizirali. Najprej 
smo odgovore, pridobljene z odprtimi vprašanji (podjetje, sektor zaposlitve) kodirali 
(odgovore razvrstili v ustrezne kategorije), na preostalih podatkih pa smo zaradi njihove 
deskriptivne narave opravili le frekvenčne analize.  

 

Rezultati  

Rezultati kažejo, da organizacije v povprečju izvajajo šest ukrepov za prilagajanje na 
starejše zaposlene. 97 % udeležencev je označilo vsaj en ukrep, ki ga organizacija, v kateri so 
zaposleni, omogoča. Udeleženci so v splošnem srednje zadovoljni z ukrepi (M = 2,98, SD = 
1,23), prav tako so srednje zadovoljni s pogostostjo (M = 2,87, SD = 1, 22), kvaliteto (M = 
2,90, SD = 1,26) in dostopnostjo (M = 2,83, SD = 1,23) izvajanja strategij za prilagajanje na 
potrebe starejših zaposlenih. 

40 % udeležencev meni, da jim organizacija omogoča ukrepe, ki spadajo med razvojne 
strategije, 29 % zaposlenih pri organizaciji prepoznava omogočanje ukrepov, ki spadajo med 
prilagoditvene strategije in 28 % ukrepe, ki spadajo med izhodne strategije. Iz slike 1 lahko 
razberemo, da udeleženci (starejši zaposleni) menijo, da se organizacije najpogosteje 
prilagajajo na njihove potrebe tako, da preprečujejo nadurni delavnik starejšim delavcem, jim 
omogočajo polovični delovni čas in medgeneracijsko sodelovanje, hkrati pa jim pomagajo pri 
stalnem razvoju kariere, nudijo izobraževanja, priznanje za dolgotrajno delo in promovirajo 
zdrav življenjski slog. Pri vseh strategijah prilagajanja organizacije so udeleženci v večini 
označili, da jim le-teh organizacija ne omogoča oz. da ne vedo, ali jih je to omogočeno ali ne. 
Udeleženci so odgovor “ne vem” največkrat izbrali pri možnosti zgodnje in delne upokojitve 
in starostni omejitvi za izmensko delo. 
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Slika 1. Frekvenčni prikaz odgovorov udeležencev glede na to, ali določen ukrep organizacija 
omogoča, ne omogoča ali pa ne vedo, ali organizacijo to omogoča.  

Od predstavljenih oblik prilagoditev si zaposleni najmanj želijo ergonomskih izboljšav 
in možnosti dela od doma. Kot najpomembnejše ukrepe pa je večina izbrala delno upokojitev, 
zmanjšanje delovne obremenitve, prijazen povratek na delo, možnost notranje zaposlitvene 
mobilnosti in manj delovnih ur. Pri strategijah, ki se udeležencem zdijo najpomembnejše oz. 
bi jih v svoji organizaciji najraje imeli, prihaja do največjih razhajanj glede na to, ali jih 
njihovo organizacija tudi dejansko omogoča - razhajanje med želenim in dejanskim stanjem 
(slika 2).  
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Slika 2. Primerjava % udeležencev, ki je ukrep izbrala kot najbolj zaželen/najpomembnejši v 
organizaciji in % udeležencev, ki je za ukrep označila, da ga njihova organizacija omogoča.  

 

Razprava 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je stanje prilagajanja organizacij na potrebe 
starejših zaposlenih v Sloveniji. Na podlagi rezultatov (zaznav starejših zaposlenih) lahko 
sklepamo, da organizacije v večini uporabljajo vsaj katero izmed strategij upravljanja s 
starostniki; le 3 % udeležencev poroča, da organizacija ne izvaja nobenega od ukrepov. 
Takšni rezultati so sicer neskladni z izsledki preteklih raziskav (pregled v Mlakar, 2016), ki 
kažejo, da je delež podjetij, ki ne izvajajo upravljanja s starejšimi zaposlenimi, višji. 
Neskladnosti so lahko posledica nabora strategij, s katerimi se v raziskavi ukvarjamo (sami 
smo upoštevali vse vrste strategij upravljanja z zaposlenimi), prav tako je bil naš vzorec zelo 
specifičen. Ker smo vzorčili po metodi snežne kepe, obstaja verjetnost, da so nekateri 
udeleženci zaposleni v isti organizaciji, kar vpliva na manjšo variabilnost rezultatov. Čeprav 
smo omenjeno težavo poskušali korigirati z vprašanji o delovni organizaciji, vsi udeleženci o 
tem niso bili pripravljeni poročati. 

Kot ključno omejitev naše raziskave lahko tako navedemo majhen in specifičen vzorec. 
Velik delež udeležencev je zaposlenih v šolstvu in na višjih položajih, kar onemogoča 
posploševanje rezultatov. S posredovanjem vprašalnika zgolj v spletni obliki, smo izključili 
udeležence, ki nimajo dostopa do spletnega omrežja ali pa so računalniško manj pismeni. V 
prihodnjih študijah bi bilo tako smiselno razmišljati o alternativnih oblikah vzorčenja ter o 
zbiranju rezultatov z vprašalniki tipa papir-svinčnik. 

Na podlagi zbranih podatkov lahko sklepamo tudi o neobveščenosti starejših zaposlenih 
o izvajanju strategij, predvsem glede njihovih možnosti zgodnje in delne upokojitve ter 
starostne omejitve za izmensko delo. Neobveščenost je lahko posledica organizacijske 
kulture, v kateri zaposleni niso obveščeni o vseh svojih možnostih, ali dejstva, da so 
vprašalnik izpolnjevali predvsem zaposleni, ki ne delajo v izmenah oz. na nizko kvalificiranih 
delovnih mestih, zato imajo manj potreb po prilagoditvah delovnega mesta. Manj 
problematična se nam neobveščenost zdi tudi zato, ker so bili udeleženci v povprečju stari 
okrog 54 let, tako da o upokojitvi morda še niso razmišljali.  

Udeleženci so večinoma relativno zadovoljni z ukrepi, ki jih izvaja njihova organizacija 
za starejše zaposlene. Menimo, da so možnosti za izboljšanje zadovoljstva predvsem na tistih 
področjih, pri katerih prihaja do največjih razhajanj med želenimi in omogočenimi 
strategijami (delna upokojitev, zmanjšanje delovne obremenitve in prijazen povratek na delo). 
Starejši zaposleni si želijo, da bi jim organizacija omogočila lažje delovne naloge ali več časa 
za posamezno delo. Iz opisnih odgovorov udeležencev pa tudi sklepamo, da jim je prijazen 
povratek na delo pomemben - po vrnitvi z bolniške so nekateri navedli, da jim sodelavci 
dajejo občutek, da so si bolniški stalež vzeli po nepotrebnem.  

Ugotavljamo, da zaposleni menijo, da jim organizacija omogoča največ ukrepov, ki 
spadajo med razvojne strategije, kar ni skladno s predhodnimi raziskavami, da naj bi v 
Sloveniji in manjših podjetjih v tujini prevladovala strategija ponujanja izhodnih možnosti 
(Mlakar, 2016; Van Dalen, Henkens in Wang, 2015). Neskladnost rezultatov lahko ponovno 
pripisujemo specifičnosti vzorca, saj je veliko udeležencov zaposlenih v šolstvu in na 
vodstvenih mestih in so tako verjetno deleženi večih izobraževanj, delavnic, nagrad itd., kar 
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uvrščamo med razvojne strategije, hkrati pa obstaja možnost, da se trendi iz tujine že 
uveljavljajo tudi pri nas. Prav tako je eden izmed razlogov za manjšo zastopanost izhodnih 
možnosti lahko neinformiranost zaposlenih o zgodnji in delni upokojitvi.  

Ker število starejših zaposlenih narašča, je zelo pomembno, da se organizacije trendu 
primerno prilagajajo. Potrebno je preveriti in upoštevati potrebe starejših glede posameznih 
ukrepov. Pričujoča raziskava sicer ponuja grob pregled nad zaznavami starejših zaposlenih o 
strategijah upravljanja, v prihodnjem raziskovanju prilagajanja organizacij na starejše 
zaposlene pa bi bilo vsekakor potrebno zbrati večji in bolj reprezentativni vzorec, ki bi 
omogočal boljši vpogled v dejansko stanje ter možnost oblikovanja konkretnih predlogov za 
organizacije in starejše zaposlene.  

 

Zaključki 

Starejši zaposleni, ki so sodelovali v raziskavi, večinoma poročajo, da se ukrepi 
upravljanja s starejšimi zaposlenimi v njihovi organizaciji izvajajo; v največji meri se izvajajo 
ukrepi, ki spadajo med razvojne strategije. S strategijami organizacij so udeleženci delno 
zadovoljni -  njihovo zadovoljstvo bi organizacije lahko izboljšale z boljšim informiranjem o 
izhodnih možnostih, z možnostjo manjše delovne obremenitve, s prijaznejšim povratkom na 
delo in delno upokojitvijo (ukrepi, ki jih zaposleni navajajo kot najbolj zaželene). 

Opisani zaključki omogočajo okviren pregled zaznav ter želja zaposlenih o prilagajanju 
organizacij na njihove potrebe. Uporabijo jih lahko vsi delodajalci, saj je uporaba raznolikih 
strategij upravljanja s starejšimi zaposlenimi mogoča v vseh vrstah delovnih organizacij 
(uporaba je neodvisna od velikosti podjetja, finančnih zmožnosti …). Vseeno pa se moramo 
zavedati, da zaključki temeljijo na vzorcu 52 zaposlenih, zato jih ne moremo posplošiti na 
celotno populacijo starejših zaposlenih v Republiki Sloveniji.  

Glede na izsledke predhodnih raziskav ter splošne družbene trende, bi morale 
organizacije aktivno sodelovati z zaposlenimi pri izbiri, načrtovanju in izvedbi ukrepov. 
Strategije, ki naslavljajo želje in potrebe zaposlenih, namreč pozitivno vplivajo na zavezanost 
podjetju, predanost delu, prenos znanj in tako v veliki meri pripomorejo ne le k pozitivni 
klimi v podjetju, temveč tudi njegovi poslovni uspešnosti. 
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