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1. Uvod 

V številnih organizacijah (še posebej v strogo hierarhično organiziranih) se od 
zaposlenih pričakuje, da nadrejenim podajajo povratno informacijo, ki jo ti prenesejo 
svojim nadrejenim in kadrovski službi. Ob tem jo lahko napačno interpretirajo, jo 
nalašč spreminjajo ali celo zadržijo zase, vodstvo in kadrovska služba pa na tak način 
izgubita dragocen del informacij. Ker se je v večjih organizacijah pogosto težko 
pogovoriti z vsakim posameznikom (taka oblika dela zahteva ogromno časa, 
stroškov, zmanjšuje produktivnost zaradi prekinitve delovnega procesa …), nam 
lahko povratno informacijo v organizirani obliki podajo le nekateri od zaposlenih, 
zbrani v – fokusni skupini. 
 
Fokusne skupine so družbeno naravnana kvalitativna raziskovalna metoda, s katero 
pridobimo vpogled v posameznikovo razmišljanje in mnenje o vsakodnevnih 
področjih njegovega življenja (Kitzinger, 1995). Gre za obliko skupinskega intervjuja, 
ki se za pridobivanje podatkov opira predvsem na interakcijo med udeleženci (in ne 
med udeležencem in moderatorjem). Poleg podatkov o tem, kaj udeleženci mislijo o 
določeni tematiki, lahko s fokusnimi skupinami pridobimo tudi podatke o tem, kako 
razmišljajo in zakaj. 
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2. Zgodovinski pregled 

Fokusne skupine imajo dolgo zgodovino. Njihov začetek sega v petdeseta leta 
preteklega stoletja, ko so bile z razmahom (barvne) televizije in filma uporabljene 
predvsem na področju komunikologije; z njihovo pomočjo so ugotavljali, kakšen vpliv 
na gledalce imajo različne vsebine in načini predstavitev vsebine (Kitzinger, 1995). 
Poleg ocenjevanja filmskih in televizijskih vsebin so bile sprva uporabljane tudi za 
ocenjevanje zdravstvenih in izobraževalnih sporočil ter za merjenje potreb 
zaposlenih. 
 
Prvi obsežni priročniki so bili objavljeni konec osemedesetih let, svoj razmah pa so 
dosegle v devetdesetih letih preteklega stoletja, ko so jih začeli uporabljati na 
širokem spektru področij: uporabljajo se v politiki, za pridobivanje mnenj o 
posameznih politikih in strankah in kot orodje za oblikovanje programov (Krueger in 
Casey, 2015). Še vedno se uporabljajo na zgoraj opisanih področjih preučevanja 
učinkovitosti sporočil, všečnosti programov, najpogosteje pa na področju marketinga 
(oblikovanje uspešnih oglasih sporočil, preučevanje podobe delodajalca, podjetja, 
izdelka, razvijanje novih ponudb …). Uporabne pa so tudi na področju kadrovske 
selekcije in upravljanja s kadri, o čemer bom pisal v nadaljevanju, kljub dolgi 
zgodovini pa se je metoda le malo spreminjala. 
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3. Uporabnost metode  

Pri uporabi kvalitativnih metod raziskovanja smo psihologi pogosto v dilemi. Gre za 
manj poznane metode, ki so časovno in posledično finančno zahtevnejše, med 
pogostejše pa sodita individualni ter skupinski intervju (fokusne skupine). Med njima 
je poleg očitnih razlik v metodološkem okvirju (št. udeležencev, časovna zahtevnost), 
razlika tudi v podatkih, ki jih z vsako od metod lahko pridobimo. Guest in sodelavci 
(2017) tako ugotavljajo, da so individualni intervjuji sicer zelo uporabni pri 
generiranju idej (npr. brainstorming), a v fokusnih skupinah udeleženci pogosteje 
delijo občutljive in osebne podatke in mnenja (v njih je prisotnega več 
samorazkrivanja). Še posebej pa na deljenje vpliva podobnost/različnost med 
udeležencem ter izpraševalcem, moderatorjem in homogenost fokusne skupine. 
 
Na področju psihologije dela in organizacij so Macduff, Stephen in Taylor (2016) s 
pomočjo fokusnih skupin ovrednotili izbirne postopke za študente babištva in 
medicinske tehnike v Združenem kraljestvu. V skupine so vključili tako predavatelje 
kot študente in se osredotočali na različne vidike izvedbe in čustvene zaznave 
izbirnih postopkov, s ciljem njihovega izboljšanja. Z ugotovitvami so zadostili 
kriterijem veljavnosti in posplošljivosti, saj so se njihovi rezultati skladali z rezultati 
predhodnih študij. Dobro izvedene fokusne skupine z reprezentativnimi udeleženci 
naj bi tako bile dobra metoda za zbiranje podatkov o raziskovanih procesih, kar bi 
lahko posplošili tudi na uporabo ocenjevanja procesov v organizacijah. 
 
V Avstraliji so letos metodo uporabili kot začetek nacionalnega programa zmanjšanja 
stresnosti delovnega okolja in izboljšanje zaznanega blagostanja učiteljev; najprej so 
s pomočjo fokusnih skupi identificirali ključna področja, ki so jih nato raziskali z 
uporabo kvantitativnih metod (Garrick idr, 2017). Kljub temu, da so v fokusno 
skupino vključili zelo malo udeležencev (4), je ta ponudila uporabne informacije, ki so 
se v empiričnem delu potrdile, omenjena velikost pa je v literaturi o metodi 
opredeljena kot primerna (Kitzinger, 1995). Tudi M. Russel (2017) je z uporabo 
fokusnih skupin raziskovala zaznavo blagostanja na delovnem mestu ter identificirala 
dejavnike, ki vplivajo na občutek blagostanja in podpornega okolja. Tudi njeni 
rezultati se skladajo s teoretičnimi modeli, fokusne skupine pa se zdijo uporabna 
metoda pri raziskovanju blagostanja in obremenitve zaposlenih, saj zanje ne 
predstavljajo večje časovne obremenitve, že pri majhnih vzorcih pa nam lahko 
ponudijo široko paleto ugotovitev. 
 
Deprez in Euwema (2017) sta z metodo skupinskih intervjujev identificirala različne 
vrste pričakovanj, ki jih imajo vodstveni kadri od novo zaposlenih. Na podlagi 
ugotovitev sta organizaciji predlagala oblikovanje izobraževalnih in mentorskih 
programov, ki novince motivirajo in vodijo. Avtorja tudi predpostavljata, da bi se na 
podlagi tovrstnih programov v podjetju oblikovala bolj sodelovalna in povezovalna 
klima, ki bi pozitivno vplivala na produktivnost. Tudi tukaj so se fokusne skupine 
izkazale kot primeren način raziskovanja pričakovanj in klime v organizacijah. 
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4. Natančna predstavitev metode 

NAMEN 

V procesu upravljanja s človeškimi viri so fokusne skupine široko uporabne. V 
nasprotju z vprašalniki, s katerimi zbiramo kvantitativne podatke, nam kvalitativne 
metode, med njimi metoda fokusnih skupin, nudijo obogatitev rezultatov 
vprašalnikov (npr. pred letnimi razgovori, ob evalvacijah) in nudijo nove perspektive 
o izbranih tematikah. Uporabne so tudi za zbiranje povratnih informacij o uvedbi 
pilotnih programov, za merjenje organizacijske klime (še posebej po uvedbi 
sprememb in ob reorganizaciji dela), v procesu analize dela, ugotavljanje želj in 
potreb zaposlenih, ustvarjanje okvirja za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih, nekoliko 
manj pa v samem procesu izbiranja kadrov (lahko pa jih uporabimo za identifikacijo 
ključnih znanj in kompetenc iskanega kadra). Prav tako lahko z uporabo fokusnih 
skupin zbiramo informacije in mnenja o že uveljavljenih praksah v podjetju ter o 
stanju in delu v različnih oddelkih organizacije.  
 
V grobem gre pri fokusni skupini za spodbujanje izražanja kolektivnega mnenja, ki se 
v prostem pogovoru vedno ne izrazi, zato so še posebej uporabne v primeru bottom-
up inovacij (inovacij, pri katerih ideje prihajajo od zaposlenih k vodstvenim kadrom, 
ki pa so idejo gonilo sprememb), saj nam omogočajo organiziran način zbiranja 
podatkov večjega bazena zaposlenih (Jong idr., 2015). Kljub daljši pripravi so fokusne 
skupine časovno manj zahtevne kot individualni intervjuji. Uporabimo jih torej 
takrat, ko želimo dobiti dober pregled nad (ne)poznano tematiko in zbrati mnenja 
skupine na časovno in finančno učinkovit način (Kitzigner, 1995). 

 

CILJNA POPULACIJA 

Čeprav se zdi izvedba fokusnih skupin na prvi pogled precej preprosta, se je 
potrebno zavedati, da vsaka diskusija ne predstavi podatkov, ki bi jih lahko 
učinkovito uporabili pri sprejemanju odločitev ali načrtovanju sprememb. Ker 
metoda za udeležence ni zahtevna, jo je mogoče uporabiti s posamezniki iz različnih 
okolij, starosti in sposobnosti. J. Kitzinger (1995) poudarja, da so fokusne skupine še 
posebej primerne, ker niso pristranske do udeležencev, ki imajo težave z branjem in 
pisanjem. Res je sicer, da danes ni pričakovati, da bi se pri delu s kadri ukvarjali s 
slabo pismenimi posamezniki, a nekateri posamezniki se vseeno težje izražajo pisno 
in jim je svoje mnenje lažje podati skozi sproščen pogovor. Z uporabo fokusnih 
skupin se lahko izognemo tudi nekaterim pomanjkljivostim vprašalnikov (odgovorni 
seti, utrujenost, število postavk …), vseeno pa je pri izbiri sodelujočih potrebno veliko 
pozornosti nameniti njihovi reprezentativnosti (ti morajo dobro predstavljati 
siceršnjo strukturo zaposlenih); le tako lahko zberemo informacije, ki nam 
prikazujejo realno stanje v organizaciji. 
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 POTEK IZVEDBE 

Delo s fokusnimi skupinami se začne veliko pred samo izvedbo. Začnemo seveda z 
izbiro tematike – fokusa – fokusne skupine in pripravimo izjavo o nameri, v kateri 
kratko in jasno predstavimo namen izvedbe skupin. V tem koraku je potrebno 
pridobiti tudi soglasje vodstvenih kadrov. Podpora vodstvenega kadra je ključna za 
pridobitev udeležencev in njihovo aktivno sodelovanje, saj zaposleni potrebujejo 
občutek, da ima njihovo sodelovanje smisel in da lahko s podajanjem mnenj 
dejansko prispevajo k spremembi v organizaciji. Dobro je, da predstavitev 
vodstvenim kadrom vključuje kar se da natančne informacije o pričakovanih 
rezultatih, potrebnih sredstvih in stroških (SHRM, 2015). 
 
Po pridobitvi soglasij lahko začnemo s pripravo načrta izvedbe fokusne skupine. 
Kratek oris poteka naj bo predstavljen tudi udeležencem fokusne skupine, poleg 
časovnega poteka pa naj vsebuje tudi podatke o namenu izvedbe, aktivacijske 
aktivnosti ter pravila izvedbe skupine, o katerih razmislimo pred izvedbo (npr. 
moderator skupine je v pogovoru nevtralen, od vseh udeležencev se pričakuje, da 
sodelujejo v razpravi, ključno je, da se udeleženci poslušajo, da se ne prekinjajo, da 
so nestrinjanja in razlike v mnenjih so pričakovana in potrebna, udeleženci se 
obnašamo spoštljivo …). 
 
Priprava vprašanj je ključen korak pri pripravi fokusnih skupin. Vprašanja naj bodo 
specifična, spodbujajo naj oblikovanje in predstavitev mnenj posameznikov o 
obravnavani tematiki. Vedeti je potrebno, da splošna vprašanja kličejo po splošnih 
odgovorih, ki za analizo niso zmeraj uporabni, prav tako pa preveč usmerjena ali 
zaprta vprašanja udeležence lahko napeljujejo k odgovorom in ponovno ne ustvarijo 
za analizo pomembne vsebine. Poleg vprašanj je dobro pripraviti tudi aktivacijske 
aktivnosti (t.i. ice-breakers), ki ustvarijo sproščeno vzdušje in spodbujajo razpravo 
(SHRM, 2015). 
 
Pred izvedbo je potrebno izbrati tudi moderatorja (najverjetneje je, da ste to vi, 
razen v primeru, ko bi lahko vaša prisotnost vplivala na podajanje in deljenje mnenj 
udeležencev). Ključna naloga moderatorja ni samo zastavljanje vprašanj, ampak 
aktivno vodenje skupine. V splošnem velja, da vodstveni kadri (npr. vodje oddelkov) 
niso dobri moderatorji v skupinah, ki se ukvarjajo s področji, povezani z njihovim 
delom. Udeleženci pred takšnim moderatorjem namreč ne bodo sproščeno izražali 
mnenj. Nasprotno pa so navadno kot moderatorji uspešni kadroviki in zunanji 
strokovnjaki (ki imajo z izvedbo skupin tudi več izkušenj). Pomembno je tudi, da ima 
moderator znanje in spretnosti za ohranitev pogovora v načrtovanem okviru in 
spodbujanje udeležencev v primeru tišine in neodzivnosti (SHRM, 2015), ob tem pa 
ne smemo zanemariti njegovih osebnih značilnosti (spol, starost, obleka …), ki lahko 
vpliva na zaznave udeležencev in na njihovo sodelovanje. 
 
Razmisliti je potrebno tudi o načinu zbiranja informacij. Če iz katerega od razlogov ni 
mogoče snemanje (varovanje zasebnosti, nestrinjanje udeležencev …), je potrebno 
določiti zapisnikarja, ki ne beleži le odgovorov, temveč tudi druga pomembna 
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opažanja (npr. nebesedna komunikacija, izražanje strinjanja, vzdušje v prostoru). 
Zapisnikar naj ne bo hkrati tudi moderator, saj je težko usklajevati obe vlogi.  
Ko pripravimo vprašanja in končamo z načrtovanjem poteka skupine, lahko začnemo 
z izbiro in vabljenjem udeležencev. Velikost skupine naj bo med šestimi in 
dvanajstimi udeleženci, čeprav so se tudi skupine s štirimi udeleženci izkazale za 
učinkovite (Garrick idr, 2017). Prav tako je dobro izvesti več kot eno fokusno skupino 
z enako tematiko in vsaj delom različnih udeležencev, seveda pa sta število 
udeležencev kot število skupin odvisna od obravnavane tematike – ključna je 
predvsem reprezentativnost skupine udeležencev. 
 
Pri izbiri lahko upoštevamo številne dejavnike, seveda odvisno od obravnavane 
tematike (demografski podatki, oblika in dolžina zaposlitve, delovno uspešnost, 
oddelek …), nekatere raziskave pa kažejo na posebno uspešnost fokusnih skupin, ko 
so te homogene (Kitzinger, 1995). Pogosto je v podjetjih udeležba v fokusnih 
skupinah obvezna, a je smiselno razmisliti o prostovoljnosti udeležbe ali celo o 
morebitnih kompenzacijah (Krueger in Casey, 2015).  
 
Skupina naj poteka v delovnem času, v varnem prostoru, ki nudi dovolj zasebnosti; 
foskuna skupina pa naj ne traja več kot 90 minut. Udeležencem je seveda potrebno 
zagotoviti zasebnost in anonimnost pri poročanju o rezultatih. Pred izvedbo je 
potrebno tudi pripraviti prostor: najbolje je, če so stoli razvrščeni v krog, tako da 
imajo vsi udeleženci možnost interakcije z vsemi sodelujočimi. Pomembna je tudi 
postavitev zapisnikarja in priprava tablic z imeni, tako da se udeleženci ne rabijo 
ukvarjati z zapomnitvijo imen ostalih sodelujočih in moderatorja. 
 
Pred začetkom postavljanja vprašanj je dobro, da predstavimo namen skupine, temo 
in sebe ter udeležencem damo možnost, da se predstavijo. Če je mogoče, lahko 
pripravimo tudi nekaj vprašanj, o katerih samostojno razmišljajo pred začetkom 
pogovora. Med pogovorom se mora moderator truditi ohranjati očesni stik, govoriti 
v sporščenem registru in aktivno poslušati udeležence. Pri usmerjanju tematike mora 
biti odločen, a udeležencem vseeno pustiti nekaj maneverskega prostora, da ne 
zaduši njihove iniciative. 
 
Moderator mora postavljati tudi podvprašanja, ki od udeležencev zahtevajo 
pojasnitev povedanega in jim dajo možnost, da pojasnijo nerazumljivo (npr. Zakaj? 
Kako to mislite? Kaj imate v mislih?). Prav tako mora biti moderator pozoren, da 
posamezniki niso narobe razumljeni ali prekinjeni. Ob koncu se mora udeležencem 
zahvaliti in pojasniti, kakšne so morebitne nadaljevalne obveznosti (udeležba na 
dodatnih srečanjih, povratna informacija …). 
 
Takoj po koncu skupine se morata moderator in zapisnikar (najbolje s pomočjo 
neodvisnega strokovnjaka) pogovoriti o ključnih temah, občutjih, zanimivih opazkah 
in drugih pomembnih temah (debriefing), nato pa se začne priprava poročila. V njem 
ni smiselno popisovati vsega povedanega, ampak po vprašanjih (temah) organizirati 
ključne poudarke razgovora. Ob koncu je dobro predstaviti ključne izsledke in če je 
primerno, odgovoriti na raziskovalna vprašanja ali predlagati korake za intervencije. 
S poročilom in njegovo uporabno vrednostjo naj bodo seznanjeni tudi udeleženci 
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(npr. povemo jim, da bomo na podlagi njihovih odgovorov oblikovali nove prakse 
nagrajevanja, katere bomo predlagali vodstvu …). 

 

PRIMER UPORABE 

V nadaljevanju predstavljam primer uporabe fokusnih skupin v procesu kadrovanja 
(analiza delovnega mesta in priprava na selekcijo kadrov), kot ga opisujeta Hoffmann 
in A. Hoffmann (2017). 
 
V procesu analize delovnega mesta mora psiholog (ali drug strokovnjak), ki dela na 
kadrovskem področju, opredeliti delovne naloge in jih nato povezati s specifičnimi 
znanji in kompetencami. Ker od kadrovika ni pričakovati, da bo do potankosti poznal 
obravnavano delovno mesto (v njunem primeru pilota), si lahko pomaga tako, da 
najprej identificira posameznike, ki jih lahko predeli kot strokovnjake na področju 
(npr. starejši, bolj izkušeni piloti) in z njimi izvede individualne razgovore, s pomočjo 
katerih so oblikuje učinkovita vprašanja za fokusno skupino. Na slednji se validira 
seznam delovnih nalog za različna delovna mesta in letala, s katerimi letijo piloti. 
 
Ko kadrovik na podlagi izvedenih razgovorov in fokusnih skupin oblikuje izčrpen 
seznam delovnih nalog, organizira nove fokusne skupine, na katerih se identificirani 
strokovnjaki pogovarjajo o znanjih in kompetencah, potrebnih za izvedbo delovnih 
nalog. Na podlagi izsledkov obeh skupin pa lahko kadrovik oblikuje teoretični okvir, s 
katerim lahko analizira delovno mesto, ocenjuje uspešnost zaposlenih ter izbira 
ustrezne kadre. 
 
OMEJITVE UPORABE METODE 

Izvedba fokusnih skupin se teoretično in praktično opira na medosebne procese in 
njihovo uporabno vrednost pri pridobivanju in ugotavljanju skupinskih mnenj, 
prepričanj, stanja. Ravno dejstvo, da so mnenja v fokusni skupini deljena v skupini, 
pa predstavlja eno večjih omejitev metode. Udeleženci so lahko nagnjeni k podajanju 
socialno zaželenih odgovorov (še posebej, če je vodja/facilitator kdo od nadrejenih 
ali zaposlenih v organizaciji), prihaja lahko do upada interesa, če skupina traja 
predolgo, če je slabo vodena, če tema zaposlenega ne zanima itd. 
 
Prav tako na udeležence vplivajo različni socialno-psihološki fenomeni. Posebno 
introvertirani in slabše verbalno sposobni posamezniki lahko težje izražajo svoja 
mnenja ali pa so pod vplivom bolj dominantnih udeležencev. Vseeno pa raziskave 
kažejo, da lahko negativni vpliv takih udeležencev uravnovesi učinkovit moderator, ki 
vsem udeležencem ponudi možnost za izražanje svojega mnenja ali pa se 
prevelikemu vplivu posamenikov izogne z izvedbo več zaporednih skupin z mešano 
udeležbo (Peters-Klimm idr., 2009, Pickering in Watts, 2005). 
 
Fokusne skupine se prav tako lahko hitro prevesijo v skupinsko nerganje, saj 
udeležencem predstavljajo varno okolje za izražanje njihovih mnenj (Anderson, 
2009). Ker pa zgolj kritiziranje ni produktivno in izvajalcem ne nudi vpogleda v 
možnost izboljšav, se mora facilitator takšnim situacijam izogniti ali pa pogovor 
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preusmeriti v iskanje rešitev. Prav tako mora biti moderator pozoren, da pozornosti 
ne namenja le nekaterim posameznikom (glasnejšim, simpatičnim, tistim, ki se ne 
oglašajo) in se zavedati tveganj vpliva skupinskih pristranskosti, predsodkov in 
hevristik na rezultate skupine (Patton, 2005). 
 
Kljub temu, da je fokusna skupina za udeležence praviloma prijetna izkušnja, pa je za 
izvedbo skupine, ki naj ponudi kar se da veliko uporabnih informacij, potrebne veliko 
predpriprave. Razmisliti je potrebno o vseh vidikih izvedbe (kako izbrati udeležence, 
jih privabiti, katere teme obdelati, potrebno je pripraviti vprašanja …), a to še zmeraj 
ne zagotavlja uporabnosti izvedene skupine. Ker delamo z različnimi skupinami ljudi, 
se lahko hitro zgodi, da vprašanja ne funkcionirajo ali pa je v skupini posameznik, ki 
uspešno ruši dinamiko ali spreminja temo pogovora ter izniči uporabnost fokusne 
skupine. Moderiranje skupine tako od posameznika zahteva veliko priprav in 
osebnostne čvrstosti, prav tako pa je za uspešno izvedbo skupine potrebnih veliko 
praktičnih izkušenj, ki jih v pogosto pred prvo izvedbo ni mogoče pridobiti. 
 
Kot poroča M. Russel pa je izvedba lahko otežena tudi posameznikom, ki se z metodo 
ukvarjajo profesionalno; številna podjetja se zaradi politik dostopa do podatkov in 
varovanja poslovnih skrivnosti za izvedbo fokusnih skupin nerade odločajo, saj mora 
moderator delovanje organizacije pred izvedbo dobro spoznati, nato pa lahko med 
izvedbo zbere tudi občutljive podatke. 
 
Do težav lahko prihaja tudi pri obdelavi zbranega gradiva in pripravi poročila. Ker je 
(posnetega) gradiva običajno veliko, ga je potrebno pregledati in izluščiti ključne 
poudarke. Predvsem nevešči moderatorji in tisti, ki slabše poznajo področje, o 
katerem je bilo govora, lahko spregledajo pomembne informacije ali jih 
interpretirajo na način, ki jim ustreza ali ga pričakujejo. 
 
VLOGA PSIHOLOGA 

Psiholog v procesu načrtovanja in izvedbe glede na praktične izkušnje ni nujno 
pomemben, gotovo pa zelo zaželen profil. Psihologi namreč imajo veliko znanja s 
področja vzorčenja, ki je ključno pri oblikovanju skupine, ki nam lahko posreduje 
uporabne informacije. Prav tako je psiholog ključen pri izvedbi, saj razume procese 
skupinske dinamike in posameznikovo motivacijo ter intrapersonalne procese, ki 
lahko vplivajo na deljenje mnenj in njihovo prilagajnaje (npr. socialna zaželenost, 
konformnost …), zavedajo se tudi vpliva moderatorja, njegovih značilnosti, mnenj, 
vloge opazovalca na procese in mnenja ter etičnih premislekov, ki so pomembni na 
pri več korakih izvedbe (pridobivanje soglasij, varovanje zasebnosti …). Ob tem 
psihologi poznajo načine motiviranja in aktiviranja skupine, da je delo kar najbolj 
učinkovito. 
 
Psiholog pomembno prispeva v vlogi opazovalca, saj lahko le treniran opazovalec 
ustrezno beleži vse neverbalne odzive, interakcije in dogajanja med izvedbo fokusne 
skupine. Po izvedbi fokusne skupine pa psihologi znajo pripraviti poročilo, ki je 
sinteza zbranih informacij (podobno kot pri pisanju poročil v procesu psihološke 
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diagnostike). Prav tako lahko metodo fokusnih skupin s pridom povežemo z drugimi 
metodami, kjer na strokovno znanje s področja psihologije še pomembnejše. 
 

5. Moj pogled na metodo 

Fokusne skupine se mi zdijo zaradi svoje široke uporabnosti zelo pomembna metoda 
v organizacijsko-psihološkem arzenalu. Prav tako je njihova ključna prednost, da jih 
lahko izvajajo strokovnjaki različnih področij in za podjetje ne predstavljajo dodatnih 
stroškov, če so v podjetju že zaposleni usposobljeni kadri (v nasprotnem primeru je 
lahko uporaba precej finančno potratna). Vseeno pa se mi zdi ključno, da jih kljub 
relativni dostopnosti ne dojemamo kot preveč preprosto metodo. Iz praktičnih 
izkušenj lahko trdim, da k izvedbi posamezniki pristopajo preveč nekritično ter na ta 
način ne zberejo rezultatov ali pa ti ne odražajo realnega stanja. 
 
Želel bi si tudi, da bi bila metoda nekoliko bolj znanstveno podprta, kar bi izvajalcem 
nudilo bolj trdne temelje pri izvedbi in poročanju. Res je, da so številni raziskovalci z 
uporabo fokusnih skupin sicer prišli do pomembnih rezultatov, ki so skladni s 
teoretičnimi okvirji, a se je potrebno zavedati potrditvene pristranskosti pri 
objavljanju rezultatov (koliko raziskav je bilo izvedenih, pa niso ugotovili nič 
uporabnega?). Tako pogrešam pregleden članek ali metaanalizo, ki bi metodo in 
posamezne korake podrobno preučila (zaslediti je le poljudne priročnike, ki temeljijo 
na izkušnjah iz prakse). 
 
Takšna analiza bi bila dobrodošla tudi specifično na področju organizacijske 
psihologije in razvoja kadrov. Fokusne skupine so, kot sem pokazal s primeri, 
uporabne na številnih področjih upravljanja s človeškimi viri, a je načrtovanje in 
izvedba večinoma prepuščena iznajdljivosti posameznikov. Zdi pa se, da bodo 
fokusne skupine v prihodnosti še bolj uporabne; v praksi se veliko govori o kadru 
prihodnosti, za katerega ne vemo, kakšen je. Ne poznamo specifičnih profilov, ki 
bodo potrebni v organizacijah (morda ti še ne obstajajo), ne poznamo njihovih 
značilnosti, prav tako pa se že obstoječi profili visoko specializirajo in od strokovnjaka 
na področju psihologije dela in organizacij ne bo mogoče pričakovati poznavanja 
vseh vidikov zaposlenih, delovnih nalog, procesov, nenazadnje tudi organizacije 
posameznih oddelkov v podjetju. In tukaj bodo ključne kvalitativne metode, ki bodo 
v kratkem času podale veliko informacij, ki bodo lahko koristne pri izvedbi 
kvantitativnih analiz in načrtovanju intervencij. 
 
Prav tako se v praksi močno uveljavlja koncept znamke delodajalca (employer 
branding); zaposleni, predvsem strokovnjaki na posameznih področij, tako izbirajo 
podjetja, v katerih želijo delati, na podlagi njihove podobe v javnosti. Tudi tukaj lahko 
fokusne skupine prispevajo pomemben delež k razumevanju in oblikovanju boljših 
strategij, prav tako pa povezujejo znanja in spoznanja iz organizacijske psihologije in 
marketinga, ki v visoko konkurenčnem svetu (p)ostaja ključnega pomena. Na podlagi 
izsledkov bodo organizacije tako lahko privabile nove kadre z uporabo fokusnim 
skupinam sorodnih tehnik iz področja marketinga (npr. coolhunting). 
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