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PREZENTIZEM 

  Timotej Jerman, Anita Vončina, Nastja-Cindy Zupančič 

 

1. POVZETEK 
 

Prezentizem je občutek, da morajo ljudje priti na delo, čeprav so bolni, pod stresom oz. imajo 

kakšne druge težave, zaradi česar svojega dela ne morejo opravljati optimalno. Najpogostejše 

posledice so slabša kakovost dela, znižana motivacija, okrnjene izvršilne sposobnosti ter podaljšan čas 

za opravljanje dela. Ocenjevanje in ugotavljanje prezentizma med zaposlenimi je torej pomembno, saj 

so posamezniki v neoptimalnem stanju na delovnem mestu manj učinkoviti, kar pa posledično 

povečuje stroške podjetja. V seminarski nalogi bomo predstavili sedem pripomočkov, ki so se izkazali 

kot najbolj pogosti in najboljši za merjenje prezentizma. To so Stanford Presenteeism Scale (SPS), Work 

Limitations Questionnaire (WLQ), Health and Work Questionnaire (HWQ), Endicott Work Productivity 

Scale (EWPS), Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire (WPAI), Work Productivity 

Short Inventory (WPSI) in Health and Work Performance Questionnaire (HPQ), ki jih bomo v 

nadaljevanju tudi podrobneje predstavili. Kot najboljši vprašalnik bi izpostavili SPS, ki ima dobre merske 

karakteristike, je časovno ekonomičen, enostaven za uporabo ini za vrednotenje. Izmed vseh naštetih 

je tudi najpogosteje uporabljen. Vsi ostali merski pripomočki so približno enakovredni, saj so na 

nekaterih področjih dobri, na drugih pa imajo različne slabosti (npr. nimajo konsistentne ocenjevalne 

lestvice, lahko je težavno vrednotenje itd.) Zaželeno je, da bi vse, oz. vsaj nekatere izmed naštetih 

vprašalnikov prevedli v slovenščino (trenutno se prevaja zgolj SPS), saj bi na ta način lahko prezentizem 

v večji meri ocenjevali tudi v Sloveniji. Dobro bi bilo tudi, da bi se obstoječi vprašalniki posodobili oz. 

oblikovali novi, ki bi imeli še bolj izpopolnjene karakteristike, kot dosedanji. 

 

2.  KRATKA PREDSTAVITEV PODROČJA 

 

Izgubo produktivnosti na delovnem mestu so raziskovalci poskušali oceniti že v 50. letih 19. 

stoletja, proti koncu 20. stoletja pa so začeli več pozornosti posvečati izključno prezentizmu. Izraz 

prezentizem (kot kombinacija angleških izrazov »present« in »absenteeism«) označuje prisotnost na 

delovnem mestu kljub bolezni ali drugim motečim dejavnikom iz osebnega življenja (Hooper, 2012). 

Nanaša se na zaposlene, ki so telesno prisotni, miselno ali vedenjsko pa odsotni, kar prispeva k okrnjeni 

delovni zmogljivosti, storilnosti in učinkovitosti na delovnem mestu (Hemp, 2004; Sedlar in Šprah, 

2011). Nasprotje prezentizma je absentizem, ki označuje zlorabo odsotnosti z delovnega mesta, vendar 

ima v primerjavi z njim prezentizem kar 1,8-krat večji vpliv na izgubo produktivnosti (URI, 2011). 

Prezentizem predstavlja razmeroma svežo raziskovalno temo na področju psihologije dela in 

organizacije, ki ima pomembne implikacije tako za delojemalce kot za delodajalce. 

Največ pozornosti je deležen t. i. zdravstveni prezentizem, ki označuje pojav, ko posameznik na 

delovno mesto prihaja kljub kašlju, prehladu ali kronični bolezni (Mlakar, 2013). V takšnih primerih je 

krajša bolniška odsotnost pogosto dolgoročno učinkovitejša strategija kot prezentizem, saj omogoči 

ustrezno okrevanje in učinkovit povratek zaposlenega na delovno mesto. Avtorji ene od raziskav so pri 

zaposlenih, ki so svoje zdravje ocenili kot slabo in niso bili na bolniškem dopustu, v primerjavi z 
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zaposlenimi, ki so bili na bolniškem dopustu 1 – 7 dni, zabeležili 2-krat pogostejše pojavljanje resnih 

zdravstvenih zapletov. Poleg tega so bili zaposleni, ki so bili več kot 5-krat letno v slabem zdravstvenem 

stanju na delovnem mestu, v naslednjih nekaj letih pogosteje bolniško odsotni za dlje časa. Zaposleni, 

ki v primeru bolezni ne ostanejo doma, pa imajo tudi slabše kapacitete za obvladovanje stresa (Sedlar 

in Šprah, 2011). 

Poleg zdravstvenega prezentizma poznamo t. i. prezentizem prekomernega dela (zaposleni ima 

občutek, da mora opravljati nadure) ter prezentizem kriznih situacij (zaposleni zaradi kritičnih 

dogodkov iz osebnega življenja, npr. smrti partnerja, ne dosega pričakovane učinkovitosti; Mlakar, 

2013). 

Do prezentizma pogosto pride takrat, ko imajo zaposleni nižji mesečni dohodek, nimajo 

urejene bolniške odsotnosti, jim ni omogočeno delo od doma, so na delovnem mestu preobremenjeni, 

so v skrbeh za svojo zaposlitev (Schafer, 2007) ali imajo občutek, da so nenadomestljivi (URI, 2011). 

Najpogostejše zdravstvene težave, pri katerih se pojavlja prezentizem, pa so kronične bolezni (npr. 

astma in sladkorna bolezen), migrene, glavoboli, bolečine v hrbtenici in depresija (Hemp, 2004). 

Odločitev zaposlenega, ali bo v primeru zdravstvenih težav vseeno odšel na delovno mesto, je 

odvisna od več dejavnikov. Mednje spadajo demografski dejavniki (npr. starost, spol), osebni dejavniki 

(npr. osebnostne lastnosti, vrednote), družbeni dejavniki (npr. gospodarska kriza) ter z delom povezani 

dejavniki (Prešiček, 2013). Od slednjih so za prezentizem najpomembnejši: 

a. Delovni čas. Ena od raziskav kaže, da zaposleni v roku osemurnega delovnika delajo zgolj pet 

ur. Ob pojavu prezentizma so izgube učinkovitega delovnega časa lahko še toliko večje (Kaltnekar, 

2000). 

b. Dolžina delovnika. Raziskovalci izpostavljajo, da se delovnik nenehno podaljšuje in vse 

pogosteje vključuje tudi nadure. Zdravstveno gledano zaposleni svojega dela ne morejo opravljati 

učinkovito, če jim ne zagotovimo dovolj počitka, tako telesno kot miselno. 

c. Medosebni odnosi. Z dobrimi odnosi in učinkovitim sporazumevanjem lahko preprečimo strah 

pred izgubo zaposlitve in pred opravljanjem nadur zaradi vtisa trdega dela (Zidar Gale in Gale, 2002). 

d. Model vodenja. Vodenje vključuje usmerjanje in motiviranje ljudi z namenom doseganja cilja. 

Razumevajoč vodja, ki skrbi za zadovoljstvo svojih zaposlenih, ima možnost omiliti prezentizem 

(Možina, 1994). 

e. Zdravstveno varstvo zaposlenih je ključnega pomena za produktivno in uspešno podjetje. Zanj 

morajo skrbeti tako delodajalci kot delojemalci sami; le zdrav posameznik lahko dela optimalno (URI, 

2011). 

Prezentizem lahko povzroči slabšo kakovost dela, znižano motivacijo, okrnjene izvršilne 

sposobnosti, podaljšan čas za opravljanje dela ter omejeno socialno vključenost (URI, 2011). Bolni 

zaposleni morajo v primerjavi z zdravimi vložiti več časa in truda, da dosežejo enak rezultat, hkrati pa 

obstaja nevarnost, da nalezljive bolezni prenesejo na sodelavce ali pa neustrezno zdravljenje bolezni v 

njenem začetku (npr. prehlad) vodi do njenega poslabšanja (npr. pljučnica). Po drugi strani pa lahko 

prezentizem pozitivno vpliva na zavzetost pri delu, delovno učinkovitost ter motivacijo za delo (Mlakar, 

2013). 

Izgubi produktivnosti zaradi prezentizma se namenja vedno več pozornosti, saj poleg 

delojemalcev ogroža tudi delodajalce, npr. v obliki finančnih izgub. Katere ukrepe lahko uporabimo, da 

preprečimo ali vsaj omilimo prezentizem? V prvi vrsti je pomembno, da se delodajalci zavedajo, da 

prezentizem obstaja ter da lahko povzroči velike finančne izgube in poslabša zdravstveno stanje 

zaposlenih (Schaefer, 2007). Delovne organizacije se najpogosteje poslužujejo analize zdravstvenega 

stanja v podjetju, nato pa izdelajo specifične izobraževalne programe za zaposlene (npr. spoprijemanje 
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s stresom ali izguba telesne teže; URI, 2011). Priporočljivo je tudi navzkrižno izobraževanje zaposlenih, 

tj. da so zaposleni seznanjeni z delom svojih sodelavcev, da jih lahko delno nadomestijo v primeru 

bolniške odsotnosti ali dopusta. Smiselno je tudi investirati v redne zdravstvene preglede zaposlenih, 

kar omogoča pravočasno odkrivanje zdravstvenih težav. Poleg tega se delovna organizacija lahko 

odloči za kritje stroškov cepljenja proti gripi (Pickett, 2010, v: Ušlakar, 2010), individualno pomoč, 

preventivne ukrepe (npr. ozaveščanje o pravočasnem ukrepanju v primeru bolezni, zdravem načinu 

življenja, pravilnem umivanju rok itn.) ali ocenjevanje prezentizma z namenom evalvacije učinkovitosti 

ukrepov (URI, 2011). Različni programi za zdravje doprinesejo k boljšemu telesnemu in čustvenemu 

stanju zaposlenih, večjemu zadovoljstvu pri delu, večji produktivnosti ter manjšim stroškom za 

delodajalca (Taggart, 2009). Prav tako je priporočljivo preveriti upravljanje s človeškimi viri znotraj 

organizacije in se prepričati, da razlog za prezentizem ni ustrahovanje zaposlenih. Nekatere delovne 

organizacije pa se prezentizmu poskušajo izogniti preko dela od doma (Pickett, 2010, v: Ušlakar, 2010). 

Ocenjevanje prezentizma je pretežno samoporočevalno, kar odraža naš izbor vprašalnikov v 

naslednjem poglavju. Pogosto poteka neposredno: ocenjevalca zanima, kolikokrat v časovnem 

obdobju je bil zaposleni prisoten na delovnem mestu kljub upravičenosti do bolniške odsotnosti. 

Aronsson in sodelavci (2000, v: Sedlah in Šprah, 2011) so pri vzorcu skoraj 4000 zaposlenih ugotovili, 

da je tretjina udeležencev v zadnjem letu vsaj dvakrat opravljala delo kljub bolezni. Pomanjkljivost 

neposrednega ocenjevanja je nenatančnost ocene, ki pogosto temelji zgolj na zgornjem vprašanju. 

Drugi način ocenjevanja prezentizma je posreden, kar pomeni, da poteka prek merskih pripomočkov 

za ocenjevanje delovne učinkovitosti. V njih tako najdemo vprašanja, ki se nanašajo na vpliv zdravja 

zaposlenih na njihovo produktivnost. Ena od glavnih razlik med njimi je v tem, da se nekateri 

osredotočajo na splošno zdravstveno stanje, drugi pa na specifične zdravstvene težave (Prešiček, 

2013). 
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3. MERSKI PRIPOMOČKI 
 

Vprašalnik Stanford Presenteeism Scale – SPS (2002) 
Koopman, C., Pelletier, K. R., Murray, J., Sharda, C. E., Berger, M., Turpin, R. S., 
Hackleman, P., Gibson, P., Holmes, D. M. in Bendel, T. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

/ 

Opis Vprašalnik je bil razvit z namenom ugotavljanja povezave med prezentizmom, 

zdravstvenimi težavami in produktivnostjo na delovnem mestu. Namenjen je 

ocenjevanju prezentizma 

 Število postavk 6 (SPS-6; obstaja tudi različica z desetimi postavki, SPS-

10) 

 Lestvice Prezentizem (angl. presenteeism) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska Likertova lestvica; 
1 – popolnoma se ne strinjam s trditvijo, 
5 – popolnoma se strinjam s trditvijo 

 

Aplikacija Število udeležencev individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 3 minute 

 Način vrednotenja Seštejemo odgovore na vseh šestih postavkah (druga, 

peta in šesta postavka se vrednotijo obratno, npr. 2 → 

4). Višji rezultat pomeni višjo stopnjo prezentizma. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Uporaba (izvedba, vrednotenje in 

interpretacija) ni omejena na posebne strokovne 

profile. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme / 

 Zanesljivost - notranja zanesljivost: α = 0,80, 
- statistično pomembna povezanost z 

rezultatom na vprašalniku WLQ 

 Veljavnost - Odraz konstruktne veljavnosti je korelacija 
med SPS in: 

- odstotkom časa, ko je bil posameznik 
produktiven (r = 0,53), 

- odstotkom časa, ko je posameznik delal več 
napak kot ponavadi (r = –0,31). 

- Odraz diskriminativne veljavnosti je korelacija 
med SPS in: 

- zadovoljstvom z delom (r = 0,15), 
- stresom na delovnem mestu (r = –0,22). 
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Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je prosto dostopen na spletu, na povezavi 

http://stresshealthcenter.stanford.edu/research/documents/Presenteeismactual

measuresps-6.pdf. 

  

Prednosti - več avtorjev je potrdilo dobre merske značilnosti, 

- časovna ekonomičnost, 
- enostavna uporaba, 
- prost dostop na spletu 

Pomanjkljivos

ti 

- pomanjkanje norm, 

- ni slovenskega prevoda, 

- neocenjena kriterijska veljavnost 

Posebnosti Vprašalnik je že preveden v japonščino, italijanščino in portugalščino. Za namen 
magistrske naloge se trenutno prevaja tudi v slovenščino. Kolikor nam je znano, bo 
to prvi vprašalnik za ocenjevanje prezentizma v slovenščini. 
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Vprašalnik Work Limitations Questionnaire – WLQ (2001) 
Lerner, D. in Amick, B. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

/ 

Opis Vprašalnik je bil razvit z namenom ugotavljanja vpliva kroničnih bolezni na delovno 

učinkovitost. Namenjen je ocenjevanju prezentizma. 

 Število postavk 25 

 Lestvice - upravljanje s časom (angl. time management) 

- fizično delo (angl. physical work) 

- duševno-medosebne zahteve (angl. mental-
interpersonal demands) 

- doprinos (angl. output) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska Likertova lestvica; 
0 – nikoli (0 %), 4 – neprestano (100 %) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10 minut 

 Način vrednotenja Povprečimo postavke za posamezne lestvice, nato 

delimo s številom postavk znotraj lestvice. Končni 

rezultat pomnožimo s 25. Iz spodnje tabele lahko 

razberemo WLQ indeks. Vrednost se interpretira kot 

odstotek izgubljene produktivnosti v preteklih dveh 

tednih zaradi posledic prezentizma. 

 
 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Uporaba (izvedba, vrednotenje in 

interpretacija) ni omejena na posebne strokovne 

profile. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme / 

 Zanesljivost - notranja zanesljivost: α = 0,88, 

- notranja zanesljivost posameznih lestvic: α = 
0,88 – 0,91 

 Veljavnost Potrjeni konstruktna in kriterijska veljavnost 
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Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je dostopen na spletu, vendar je za uporabo potrebno dovoljenje 

avtorjev. Za množično uporabo je potrebno plačati članarino. Natančna navodila so 

na voljo na spletni strani https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/work-

limitations-questionnaire2#contact_and_conditions_of_use. 

  

Prednosti - hkrati meri vpliv splošnega zdravstvenega stanja in vpliv specifičnih 
kroničnih bolezni, 

- je pogosto uporabljen; merske karakteristike so bile večkrat preverjene, 

- vprašanja se nanašajo na pretekla dva tedna, zato je priklic bolj točen, 

- prevod v več jezikih 

Pomanjkljivos

ti 

- pomanjkanje norm, 

- udeleženci morajo pri nekaterih postavkah odgovarjati z obratno lestvico 
(bolj smiselno bi bilo obratno vrednotenje) 

Posebnosti Vprašalnik uporabljajo različni profili (npr. klinični raziskovalci, farmacevtska 

industrija, zdravstvene ustanove in delodajalci), saj se osredotoča na specifične 

kronične bolezni. Preveden je v več jezikov (francoščino, nizozemščino, 

portugalščino, ruščino, španščino idr.), vendar ne v slovenščino. 
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Vprašalnik Health and Work Questionnaire – HWQ (2001) 
Shikiar, R., Rentz, A. M., Halpern, M. T. in Khan, Z. M. 
 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

/ 

Opis Vprašalnik je bil razvit z namenom merjenja povezanosti med produktivnostjo na 

delovnem mestu in zdravjem. 

 Število postavk 24 

 Lestvice - produktivnost (angl. productivity)  

- osredotočenost (angl. concentration/focus) 

- odnosi z nadrejenimi (angl. supervisor 
relations) 

- nepotrpežljivost (angl. impatience)  

- zadovoljstvo z delom (angl. work satisfaction) 

- zadovoljstvo izven dela (non-work satisfaction) 

 Ocenjevalna lestvica 10-stopenjska lestvica 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 20 minut 

 Način vrednotenja / 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Uporaba (izvedba, vrednotenje in 

interpretacija) ni omejena na posebne strokovne 

profile. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme / 

 Zanesljivost - notranja zanesljivost: α = 0,81, 

- notranja zanesljivost posameznih lestvic: α = 

0,72 – 0,96 

 Veljavnost Potrjena kriterijska veljavnost 

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je prosto dostopen na spletu, na povezavi 

https://tobaccocontrol.bmj.com/content/suppl/2001/09/13/10.3.233.DC1/halper

n.pdf. 

  

Prednosti - zavoljo manj socialno zaželenega odgovarjanja se udeleženci ocenijo tudi z 
gledišča nadrejenih in sodelavcev, 

- vprašalnik je prosto dostopen na spletu 

Pomanjkljivos

ti 

- več raziskovalcev je izpostavilo, da je potrebno ponovno preveriti merske 
značilnosti, 

- časovna zamudnost (zaradi treh perspektiv), 

- pomanjkanje podatkov o veljavnosti, 

- pomanjkanje norm, 

- ocenjevalna lestvica se spreminja, kar je lahko moteče za udeleženca (npr. 
1 – zelo nezadovoljen, 10 – zelo zadovoljen; 1 – zelo težko, 10 – povsem 
lahko; 1 – nikoli, 10 – skoraj vedno) 
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Posebnosti Vprašalnik ni standardiziran ali preveden v slovenščino. 
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Vprašalnik Endicott Work Productivity Scale – EWPS (1997) 
Endicott, J. in Nee, J. 
 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

/ 

Opis Vprašalnik je namenjen ocenjevanju stopnje, do katere zdravstveno stanje 

posameznika negativno vpliva na njegovo zmožnost dela. Zajema tako prezentizem 

kot absentizem. 

 Število postavk 25 

 Lestvice / 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska Likertova lestvica; 
0 – nikoli, 4 – skoraj vedno 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 3 – 5 minut 

 Način vrednotenja Točke na posameznih lestvicah se seštejejo v skupni 

dosežek (0 točk pomeni najboljši dosežek, 100 točk pa 

najslabši dosežek). 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Uporaba (izvedba, vrednotenje in 

interpretacija) ni omejena na posebne strokovne 

profile. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme / 

 Zanesljivost - notranja zanesljivost: α = 0,93 

- test-retest zanesljivost α = 0,92 

 Veljavnost Odraz konstruktne veljavnosti je korelacija med EWPS 
in: 

- Hamiltonovo lestvico depresije HAM-D (r = 
0,61), 

- globalnim kliničnim indeksom resnosti (r = 
0,46), 

čeklisto simptomov S-90 (r = 0,50) 

Dostopnost in 

cena 

PDF oblika vprašalnika stane 29,90 $ in je na voljo na spletni strani 

https://eurekamag.com/research/008/601/008601091.php. 

  

Prednosti - enostavna uporaba, 

- časovna ekonomičnost, 

- prevod v 35 jezikov 

Pomanjkljivos

ti 

- doslej uporabljen le pri pacientih z depresijo, 

- neocenjeni vsebinska in kriterijska veljavnost, 

- pomanjkanje slovenskega prevoda, 

- pomanjkanje norm, 

- pomanjkanje spletne različice 

Posebnosti Vprašalnik ni standardiziran ali preveden v slovenščino.  
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Vprašalnik Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire – WPAI (1993) 
Reily, M. 
 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

/ 

Opis S pomočjo vprašalnika je možno oceniti, kako splošno zdravje in različni simptomi 

vplivajo na delovno produktivnost in na dejavnosti, ki niso vezane ne delo. Zajema 

tako prezentizem kot absentizem. 

 Število postavk 6 

 Lestvice - odstotek absentizma (angl. percentage of 
absenteeism) 

- odstotek prezentizma (angl. percentage of 
presenteeism) 

- odstotek nezmožnosti opravljanja dela zaradi 
zdravstvenih težav (angl. percent impairment 
while working due to health) 

- odstotek nezmožnosti ukvarjanja s 

prostočasnimi dejavnostmi zaradi 

zdravstvenih težav (angl. percent activity 

impairment due to health) 

 Ocenjevalna lestvica Ni enotna. Na prvo postavko udeleženci odgovorijo z 

da/ne. Pri drugi, tretji in četrti postavki odgovorijo s 

številom ur. Na peto postavko odgovorijo s pomočjo 

10-stopenjske ocenjevalne lestvice (1 – zdravstvene 

težave niso vplivale na moje delo, 10 – zdravstvene 

težave so mi popolnoma preprečile opravljanje dela). 

Tudi na šesto postavko odgovorijo s pomočjo 10-

stopenjske lestvice (1 – zdravstvene težave niso 

vplivale na moje ukvarjanje s prostočasnimi 

aktivnostmi, 10 – zdravstvene težave so mi popolnoma 

preprečile ukvarjanje s prostočasnimi aktivnostmi). 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 1 – 3 minute 

 Način vrednotenja Pri točkovanju dobimo štiri dosežke v odstotkih. 

Odstotek absentizma: P2/(P2+P4). Odstotek 

prezentizma:  P5/10. Odstotek nezmožnosti 

opravljanja dela zaradi zdravstvenih težav: 

Q2/(Q2+Q4) + [(1−Q2/(Q2+Q4)) × (Q5/10)]. Odstotek 

nezmožnosti ukvarjanja s prostočasnimi dejavnostmi 

zaradi zdravstvenih težav: P6/10. Višji kot je odstotek, 

večji vpliv ima zdravje na posameznikovo delo in 

prostočasne dejavnosti. 
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 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Uporaba (izvedba, vrednotenje in 

interpretacija) ni omejena na posebne strokovne 

profile. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme / 

 Zanesljivost Test-retest zanesljivost znaša r > 0,69 pri vseh 

postavkah. 

 Veljavnost Odraz konstruktne veljavnosti je korelacija med WPAI 

in SF-36, pri čemer so vse korelacije pozitivne. 

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je prosto dostopen na spletu 

(http://oml.eular.org/sysModules/obxOml/docs/ID_98/WPAI-

GH_English_US_V2.pdf). 

  

Prednosti - prevod v več kot 80 jezikov, 

- več različic glede na različne bolezni, 

- časovna ekonomičnost, 

- enostavna uporaba, 

- prost dostop na spletu 

Pomanjkljivos

ti 

- neocenjeni vsebinska in kriterijska veljavnost, 

- pomanjkanje norm 

Posebnosti Vprašalnik ni standardiziran ali preveden v slovenščino. 
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Vprašalnik Work Productivity Short Inventory – WPSI (2003) 
Goetzel, R. Z., Ozminkowski, R. J. in Long, S. R. 
 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

/ 

Opis Vprašalnik se uporablja za ocenjevanje razširjenosti zdravstvenih težav, ki vplivajo 

na delovno produktivnost, in finančnih posledic le-teh. Zajema tako prezentizem kot 

absentizem. 

 Število postavk 20 (večina je členjenih na tri podvprašanja, ki jih 

udeleženci izpolnijo le, če so prestajali posamezno 

bolezen) 

 Lestvice - stroški absentizma (angl. absenteeism dollars) 

- stroški prezentizma (presenteeism dollars) 

- skupen strošek izgubljene produktivnosti 

(angl. total lost productivity) 

 Ocenjevalna lestvica Ni enotna. Udeleženci najprej navedejo spol in starost. 

Pri tretji postavki ocenijo svoje zdravje s pomočjo 5-

stopenjske lestvice (slabo – odlično). Pri četrti postavki 

označijo poklicno klasifikacijo. Pri peti postavki ocenijo 

število delovnih ur na teden. Pri naslednjih postavkah 

z da/ne ocenijo, ali so v danem časovnem intervalu 

občutili simptome posamezne bolezni (npr. astme). Če 

označijo da, navedejo število dni, na katere so bili 

bolani, število neproduktivnih ur na delovni dan ter 

število delovnih dni, ki so jih izpustili zaradi bolezni. 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  / 

 Način vrednotenja Stroški prezentizma se izračunajo na naslednji način. 

Seštevek koledarskih dni, na katere je bil zaposleni 

bolan (6. postavka), se pomnoži z 236,5/365 (delež 

delovnih dni). Od rezultata se odšteje število dni, na 

katere je bil zaposleni odsoten zaradi bolezni. Rezultat 

se pomnoži s številom neproduktivnih delovnih ur 

zaradi bolezni (8. postavka). Nazadnje se rezultat 

pomnoži z 34,25 $/h. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Uporaba (izvedba, vrednotenje in 

interpretacija) ni omejena na posebne strokovne 

profile. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme / 

 Zanesljivost Notranja zanesljivost (razpolovitveni koeficient): 
- r = 0,66 (priklic zadnjih dveh tednov), 



15 
 

- r = 0,75 (priklic zadnjih treh mesecev), 

- r = 0,72 (priklic zadnjih dvanajstih mesecev) 

 Veljavnost Vsebinska veljavnost je bila zagotovljena prek 
primerjave z zdravstveno evidenco najpomembnejših, 
tj. ‘najdražjih’ ali najbolj razširjenih, bolezni. 
Napovedna veljavnost je bila zagotovljena prek več 
regresijskih analiz. 
Konstruktna veljavnost je bila zagotovljena prek 
primerjave rezultatov treh različic WPSI. 

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je prosto dostopen na spletu, v članku: 
Goetzel, R. Z., Ozminkowski, R. J. in Long, S. R. (2003). Development and Reliability 

Analysis of the Work Productivity Short Inventory (WPSI) Instrument Measuring 

Employee Health and Productivity. Journal of Occupational and Environmental 

Medicine, 45(7), 743–762. 

  

Prednosti - praktična orientiranost; neposredna uporabnost za delodajalce, 

- preprosta uporaba in vrednotenje, 

- udeležencu prijazen naslov (angl. Wellness Inventory), 

- širok nabor bolezni z vključenim opisom simptomov (npr. astma, 
hipertenzija, depresija), ki omogoča prioritizacijo intervencij, 

- izčrpna ocena veljavnosti 

Pomanjkljivos

ti 

- površinskost (ni namenjen izčrpni oceni), 

- direktivnost (neposredna vprašanja), 

- možnost pomanjkljivega priklica, 

- možna odsotnost akutnih težav v primeru krajšega intervala za priklic, 

- možno podcenjevanje težav v primeru daljšega intervala za priklic, 

- zastarelost poklicnih klasifikacij (4. postavka) 

Posebnosti Vprašalnik je bil preverjen v treh različicah glede na interval za priklic (zadnja 2 
tedna, zadnji 3 meseci in zadnjih 12 mesecev). Prvi dve se priporočata v primeru 
kroničnih težav, tretja v primeru akutnih težav. 
 
Vprašalnik vsebuje tudi postavke, s katerimi je možno preverjati prezentizem zaradi 
skrbi za bližnjega z boleznijo. 
 
Vprašalnik ni standardiziran ali preveden v slovenščino. 
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Vprašalnik The World Health Organization Health and Work Performance Questionnaire – 
HPQ (2003) 
Kessler, R. C., Barber, C., Beck, A. L., Berglund, P. A., Cleary, P. D., McKenas, D., 
Pronk, N. P., Simon, G. E., Stang, P. E., Ustun, T. B. in Wang., P. S. 
 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

/ 

Opis HPQ je samoporočevalni vprašalnik, namenjen ocenjevanju stroškov zmanjšane 

delovne učinkovitosti (prezentizma), bolniške odsotnosti (absentizma) in poškodb 

na delovnem mestu. Obstaja več različnih oblik vprašalnika, vendar se v 

nadaljevanju posvečamo HPQ-SF, ki se osredotoča na prezentizem in absentizem. 

 Število postavk 11, od tega zgolj 3 relevantne za oceno prezentizma 

(pri dolgi različici 89, od tega 44 relevantnih za oceno 

prezentizma) 

 Lestvice - absolutni absentizem (angl. absolute 
absenteeism) 

- relativni absentizem (angl. relative 
absenteeism) 

- absolutni prezentizem (angl. absolute 
presenteeism) 

- relativni prezentizem (angl. relative 

presenteeism) 

 Ocenjevalna lestvica Na ravni vprašalnika ni enotna, vendar za oceno 

prezentizma zadošča 10-stopenjska lestvica, na kateri 

udeleženci ocenijo (a) običajno delovno učinkovitost 

večine zaposlenih na sebi podobnem delovnem mestu, 

(b) svojo običajno delovno učinkovitost v zadnjem letu 

ali dveh ter (c) svojo skupno delovno učinkovitost pri 

delu v zadnjih 4 tednih (0 – najslabša, 10 – najboljša). 

 

Aplikacija Število udeležencev individualno ali skupinsko (vsa navodila so pisna). 

 Čas izpolnjevanja ni podatka (<10 minut za dolgo različico) 

 Način vrednotenja Absolutni prezentizem: 10x odgovor pri postavki (c) 

Relativni prezentizem: (c) deljeno z (a) (omejen na 
interval 0,25 – 2,0) 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ni podatka. Uporaba (izvedba, vrednotenje in 

interpretacija) ni omejena na posebne strokovne 

profile. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme / 
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 Zanesljivost V izvorni raziskavi ni bila preverjena. Kasneje je bila 

npr. na perzijskem vzorcu dokazana notranja 

zanesljivost α > 0,73. 

 Veljavnost Kriterijska veljavnost: nižji rezultati pri HPQ so bili z 
večjo verjetnostjo povezani z najnižjimi ocenami 
delovne učinkovitosti (ocena nadrejenega in 
samoocena ob naključnih časih). 
Kasneje je bila dokazana negativna povezanost z 
zdravjem in zadovoljstvom pri delu. 

Dostopnost in 

cena 

Izčrpen pregled vseh informacij v zvezi z vprašalnikom (vključno s samim 

vprašalnikom, njegovimi merskimi značilnostmi in navodili za uporabo) je na voljo 

na spletni strani https://www.hcp.med.harvard.edu/hpq/ (prost dostop). 

  

Prednosti -  enostavna uporaba, 

- časovna ekonomičnost, 

- zbirka vseh informacij v zvezi z vprašalnikom na enem mestu, 

- preverba pri številnih različnih poklicih (v izvorni raziskavi letališki 
uslužbenec, predstavnik za stike s strankami, vodja avtomobilske 
proizvodnje in železničar), z ustrezno velikimi vzorci za vsakega od njih 

Pomanjkljivos

ti 

- površna ocena pri uporabi kratke različice (HPQ-SF), 

- kratek časovni interval zanimanja 

Posebnosti Vprašalnik so avtorji zasnovali z namenom, da bi spodbudili ureditev zdravstvenega 
zavarovanja za delojemalce, zato je bil v eni od oblik večkrat uporabljen tudi v 
kliničnem okolju. 
 
Kratka različica HPQ, osredotočena na ocenjevanje absentizma in prezentizma 
(HPQ-SF), je prevedena v 25 jezikov. Francoski, japonski in hebrejski prevod so 
prosto dostopni na spletni strani, za ostale je potrebno stopiti v stik z avtorjem (R. 
Kessler). Slovenskega prevoda nimamo. 
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4. PRIMERJAVA MED MERSKIMI PRIPOMOČKI 
 

V primerjavi z absentizmom je prezentizem razmeroma nov pojav, ki sovpada s tehnološko 

preobrazbo delovnih mest. V drugem poglavju smo poskušali zbrati najustreznejše vprašalnike za 

ocenjevanje prezentizma, med katerimi so vsi dostopni v angleškem jeziku. V slovenščino zaenkrat še 

ni preveden nobeden od njih, se pa za namen magistrske naloge trenutno prevaja SPS (Stanford 

Presenteeism Scale), ki je zaradi prostega dostopa, preproste uporabe, časovne ekonomičnosti in 

dobrih merskih značilnosti tudi med najbolj uporabljenimi pripomočki v tujini. 

Vsi v tretjem poglavju navedeni vprašalniki so samoocenjevalne narave. Vse je možno 

uporabiti tako skupinsko kot individualno; v večini primerov so v celoti priložena tudi pisna navodila za 

reševanje. Njihova uporaba ni omejena na posebne strokovne profile, zato so vsesplošno uporabni, 

vendar zaradi tega bolj odprti za napačno vrednotenje in interpretacijo. Nobeden od vprašalnikov ni 

posebej zamuden, morda z izjemo HWQ (Health and Work Questionnaire; ~20 minut), pri katerem 

ocenjevanje poteka tudi z gledišča nadrejenih in sodelavcev. Vsi navedeni vprašalniki so bili zasnovani 

med letoma 1993 in 2003. Novejših pripomočkov z ustreznimi merskimi značilnostmi nismo zasledili. Z 

vprašalniki SPS, HWQ in WLQ (Work Limitations Questionnaire) ocenjujemo izključno prezentizem, 

medtem ko z EWPS (Endicott Work Productivity Scale), WPAI (Work Productivity and Activity 

Impairment Questionnaire), HPQ (Health and Work Performance Questionnaire) in WPSI (Work 

Productivity Short Inventory) ocenjujemo tako prezentizem kot absentizem. Sodeč po podatkih iz 

izvornih in preglednih člankov nobeden od vprašalnikov nima norm. 

Izmed naštetih vprašalnikov so na spletu prosto dostopni štirje, in sicer SPS, HWQ, WPAI in 

HPQ. WPSI je dostopen na spletu, vendar le v izvornem članku (vir je naveden v 3. in 6. poglavju). EWPS 

je prav tako dostopen na spletu, vendar je zanj v PDF obliki potrebno odšteti 29,90 $. Zasebna uporaba 

WLQ je z dovoljenjem avtorjev brezplačna, za množično uporabo pa je potrebno poravnati članarino. 

Na tem mestu bi izpostavili, da je brezplačen dostop do vprašalnikov in pripadajočega testnega 

materiala tako prednost kot pomanjkljivost; po eni strani močno poenostavi delo raziskovalcem in 

testatorjem, po drugi strani pa odpira možnost socialno zaželenega odgovarjanja udeležencev 

(zaposlenih) bodisi v svojo bodisi v delodajalčevo korist. Slednje je možno v primeru, ko jih je strah 

posledic svojih odgovorov, ker dvomijo v njihovo anonimnost (npr. ne zaupajo diskretnosti testatorja 

ali pa bi se iz odgovorov dalo razbrati njihovo identiteto). 

Ocenjevalna lestvica od vprašalnika do vprašalnika ni enotna. Na ravni posameznega 

vprašalnika je v nekaterih primerih enotna pri vseh postavkah (npr. SPS, WLQ), drugod pa se tekom 

izpolnjevanja spreminja (npr. WPAI, WPSI). Udeležencu je vsekakor prijaznejša prva možnost, z drugo 

pa lahko pridobimo boljši vpogled v raven prezentizma, kadar je to potrebno (npr. prek ročno 

navedenega števila ur). Od enega do drugega vprašalnika se razlikuje tudi način vrednotenja rezultatov, 

ki sega od bolj enostavnega—kjer je treba postavke le sešteti (npr. SPS, EWPS)—do bolj kompleksnega, 

večstopenjskega (npr. WLQ, WPSI). V vseh pripadajočih virih so priložena zadostna navodila za 

vrednotenje rezultatov, kot pomanjkljiva pa ocenjujemo utemeljitev izbranih mer in podrobnejši opis 

interpretacije rezultatov. 

Kot najbolj notranje zanesljiva sta se izkazala vprašalnika EWPS in WLQ (α ≥ 0,88), kot najmanj 

notranje zanesljiva pa WPSI in HPQ. Ustrezna sta tudi HWQ in SPS, pri WPAI pa tovrstnega podatka 

nismo zasledili. Preverjanje test-retest zanesljivosti je bilo pri navedenih vprašalnikih prej izjema kot 

pravilo—v tem pogledu pozitivno izstopata EWPS in WPAI. Težko ocenimo, kateri od vprašalnikov je 

najbolj veljaven, saj se mere za preverjanje le-te močno razlikujejo od enega do drugega. Pri WLQ se 
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je na primer pokazala ustrezna konstruktna veljavnost, pri HWQ pa kriterijska. Najbolj temeljito je bila 

veljavnost doslej preverjena pri vprašalnikih SPS, WPSI in EWPS, najmanj pa pri HWQ. 

Edinstvenost vprašalnikov za ocenjevanje prezentizma se kaže v njihovi neposredni 

uporabnosti za delovne organizacije, ki je še toliko večja, kadar lahko rezultat pretvorimo v denarni 

znesek, ki nam poda strošek prezentizma. To lahko storimo pri WPAI in WPSI. Delodajalci lahko na 

podlagi teh dveh vprašalnikov torej ugotovijo, kolikšno finančno izgubo utrpijo zaradi prezentizma pri 

svojih zaposlenih. 

Poleg navedenih vprašalnikov je za ocenjevanje prezentizma moč uporabiti še ALWQ (The 

Angina-Related Limitations at Work Questionnaire, 1998), WAI (Work Ability Index, 2012), HLQ (Health 

and Labour Questionnaire, 1995) in WPI (Worker Productivity Index, 1999), ki jih na tem mestu zgolj 

omenjamo, saj v primerjavi z opisanimi vprašalniki ne predstavljajo posebne dodane vrednosti. 

 

5. SMERNICE ZA NADALJNJE DELO 

 

Največja pomanjkljivost vseh vprašalnikov je pomanjkanje norm, kar je ena od ključnih smernic 

za nadaljnje delo. Pri vseh vprašalnikih razen EWPS in WPAI manjka ocena test-retest zanesljivosti, 

medtem ko pri vseh vprašalnikih razen SPS manjka ocena zdravorazumske in diskriminativne 

veljavnosti. Pri HWQ, WLQ in WPAI tudi sicer manjka podrobnejša ocena veljavnosti, bodisi 

konstruktne bodisi kriterijske. 

Ocenjujemo, da bi bila za prevod v slovenščino poleg SPS najbolj primerna WLQ in HPQ. Oba 

sta namreč časovno ekonomična, psihometrično močna, enostavna za uporabo ter večkrat preverjena 

tako v delovnem kot v kliničnem okolju. Poleg tega je na spletu prosto dostopnih dovolj informacij za 

njuno ustrezno rabo. Slednji se obenem lahko uporabi za ocenjevanje absentizma. 

Menimo, da je potreben tudi razvoj spletnih pripomočkov za ocenjevanje prezentizma, ki 

trenutno ne obstajajo; skorajda vsi vprašalniki so tipa papir-in-svinčnik in so bili zasnovani pred letom 

2003. Uradno naj bi bil v spletni obliki dostopen WAI, vendar je povezava zastarela in nedelujoča. 

Potrebe po razvoju povsem novega merskega pripomočka ne vidimo; bolj smiselno se nam zdi 

preoblikovanje katerega od obstoječih pripomočkov v spletno obliko. 

Glede na prebrano literaturo ima prezentizem resne posledice za dobrobit tako zaposlenih kot 

delovnih organizacijah, zato se nam zdi nadaljnje preučevanje tega področja ključnega pomena. Poleg 

tega je pojav močno vpet v družbeno dogajanje, ki ga zaznamujejo hitre tehnološke spremembe, zaradi 

katerih se učenje nikdar ne preneha, in nesigurnost glede zaposlitve, ki nas sili v opravljanje nadur. 
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