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Povzetek 

V Sloveniji starejše zaznavamo kot manj sposobne, kar lahko negativno vpliva na 

njihovo delovanje na delovnem mestu v primeru, da prepričanja drugih ponotranjijo. Zato 

moramo posameznike, ki imajo močno izražene metastereotipe, odkriti in zavarovati, saj 

lahko v nasprotnem primeru izgubimo potencialne delavce in njihove izkušnje. Na vzorcu 

100 zaposlenih, starejših od 45 let, smo preko spleta raziskovali povezavo med osebnostnimi 

lastnostmi, lokusom kontrole in metastereotipi, pri tem pa uporabili vprašalnike BFI-10, 

WLCS in na novo sestavljen Vprašalnik metastereotipov pri starejših zaposlenih. Odkrili smo 

šibke pozitivne povezave med metastereotipnimi prepričanji in ekstravertnostjo ter 

vestnostjo, kar pomeni da moramo posameznike, ki imajo ti dve osebnostni lastnosti višje 

izraženi, opolnomočiti, da bodo metastereotipe videli kot priložnost za razvoj. Naša raziskava 
je ena izmed prvih v Sloveniji, ki preučuje metastereotipe starejših zaposlenih. 

 

Uvod 

Naša prepričanja o tem, kaj o nas menijo drugi, nas velikokrat omejujejo v našem 

vsakdanjem življenju. Ustvarimo si metastereotipe, zaradi katerih lahko postanemo manj 

uspešni in produktivni. V naši raziskavi nas je zanimalo, katere metastereotipe imajo starejši 

zaposleni v Sloveniji in kako se le-ti povezujejo z njihovimi osebnostnimi lastnostmi ter 

lokusom kontrole oz. občutkom nadzora nad lastnim življenjem. Preko teh povezav bi lahko 

ugotovili, kateri posamezniki so morda bolj rizični za razvoj večjega števila metastereotipov 

in so obenem lahko podvrženi vplivu negativnih metastereotipov. To bi pomenilo pomembno 

usmeritev za vodilne v različnih organizacijah, predvsem z vidika preprečevanja 

diskriminacije na delovnem mestu, saj večina stereotipov o starejših ni resničnih (Rožman, 
2016). 

Metastereotipi so prepričanja neke skupine o stereotipih, ki jih imajo drugi o njih samih 

(torej o posameznikih znotraj te skupine). Prevzemanje perspektive drugega je lahko 

koristno, če pa menimo, da nas druga oseba zaznava negativno, lahko to ovira naše delovanje 

(Bal idr., 2015). Starejši zaposleni menijo, da jih drugi opisujejo kot manj produktivne, manj 

motivirane, manj ustvarjalne in energične, manj prilagodljive in fleksibilne za spremembe ter 

kot osebe, ki jim učenje in delovne naloge vzamejo več časa kot drugim (Rožman, 2016). 

Glede na pogostost srečevanja z metastereotipi v svojem vsakdanu bodo le-te zaposleni 

zaznavali kot grožnjo ali kot izziv. Socialno okolje (npr. televizija) igra pomembno vlogo pri 

vzdrževanju predsodkov in metastereotipov starejših o starejših, ki se lahko prenesejo na 

delovno mesto. Pridobljeni metastereotipi vplivajo na njihovo mišljenje, zaznavanje 

delovnega okolja in pričakovanja, npr. ali bodo napredovali ali ne (Shiu, Hassan in Parry, 

2015). Pogosto metastereotipe zaznavajo kot grožnjo, ki jim predstavlja nepremagljivo oviro. 

Negativni stereotipi posledično vplivajo na zmanjšanje delovne učinkovitosti in psihološkega 

blagostanja ter povzročajo negativen odnos do dela in napovedujejo večjo verjetnost za 

odpoved ali upokojitev (Von Hippel, Kalokerinos in Hentry, 2013). Negativni metastereotipi 

se povezujejo s pričakovanji o tem, koliko časa in truda bodo zaposleni še vlagali v svoje 

delo. Povzročajo grožnjo posameznikovi samopodobi in se posledično povezujejo z višjim 
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namenom predčasne upokojitve (Bal idr., 2015). Posledice stereotipiziranja na delovnem 

mestu se kažejo tudi v slabših odnosih, kar negativno vpliva na samo delovanje organizacije. 

Posameznik postane manj samozavesten, motiviran in zadovoljen na delovnem mestu, 

poslabša se njegova delovna učinkovitost ter produktivnost, posledice pa so lahko vidne celo 

v fluktuaciji in visokem absentizmu (Rožman, 2016). 

Drugi konstrukt v naši raziskavi je lokus kontrole na delovnem mestu. Lokus kontrole 

je osebnostni dejavnik, ki opisuje prepričanje posameznika o kontroli nad svojim življenjem. 

Notranji lokus kontrole kaže, da ima posameznik močan občutek nadzora nad lastnim 

življenjem, zunanji pa, da se posamezniku zdi, da nima veliko nadzora nad življenjem 

(Žnidaršič, 2015). Nekatere raziskave kažejo povezavo med zunanjim lokusom in 

negativnimi metastereotipi. Tisti z zunanjim lokusom kontrole oz. občutkom, da so izidi 

dogodkov v njihovem življenju odvisni od drugih, naj bi bili bolj osredotočeni na to, kako jih 
vidijo drugi, kar vodi k ustvarjanju metastereotipov (Gordijn in Boven, 2000). 

Določene osebnostne značilnosti lahko zmanjšajo učinek negativnih metastereotipov 

(Emile, Chalabaev, Stephan, Corrion in d’Arripe-Longueville, 2014). Povezujejo se lahko s 

tvorjenjem metastereotipnih izkušenj, predvsem s samozaznavo lastne uporabnosti in delovne 

učinkovitosti. Nižji nevroticizem oz. manj doživljanja negativnih čustev kot npr. strah in 

hkrati višja pozitivna samozaznava staranja napovedujeta višjo zaznavo produktivnosti pri 

starejših. Vestnost oz. težnja po ambicioznosti, produktivnosti in organiziranosti naj bi 

prispevali k temu, da posamezniki želijo prevzeti nadzor nad svojim življenjem, vendar to ne 

vpliva na razlike v zaznani lastni uporabnosti oz. učinkovitosti (Allen, Mejia in Hooker, 

2015). Odprtost do izkušenj in sprememb lahko starejšim prepreči, da ponotranjijo negativne 

starostne stereotipe, saj verjamejo, da se lahko ne glede na to, kaj si o njih misli družba, 

izpopolnjujejo in spreminjajo, ker za njih stereotipi niso nekaj stabilnega, ampak 

spremenljivega. Do lastnega staranja imajo bolj pozitiven odnos in so pogosteje vključeni v 

fizične aktivnosti. Pomembno je, da prepoznamo tiste, ki verjamejo, da se tudi s trudom ne da 

ničesar spremeniti, saj so bolj dovzetni za negativne stereotipe, ker so manj odprti in 

motivirani za nove izkušnje (Emile idr., 2014). Po A. E. Kornadt (2016) se spremembe v 

osebnosti povezujejo s spremembo socialne vloge oz. s starostnimi stereotipi. Tisti z bolj 

pozitivnimi pričakovanji o starejših pri 60. letih postanejo pri 70. bolj prijetni, nesebični in 

zaupljivi ter bolj aktivni, zgovorni in družabni. Stereotipi, ki se spremenijo v metastereotipe, 
vplivajo torej na osebnost, predvsem na sprejemljivost in ekstravertnost. 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev je v letu 2011 

razkrila, da je Slovenija ena izmed držav, kjer starejše zaposlene zaznavamo kot manj 

kompetentne, kar lahko negativno vpliva na to, kako bodo zaposleni gledali na svoje delovno 

okolje. Zaradi negativnih stereotipov starejši zaposleni verjamejo, da bodo njihovi nadrejeni 

njihovo delo ocenjevali pristransko, posledično pa so pri opravljanju dela manj kakovostni. 

Pomembno je, da se borimo proti starostni diskriminaciji, starejše na delovnem mestu 

vključimo v skupinske projekte, jim dodelimo podobne zadolžitve kot mlajšim in 

spodbujamo njihovo blagostanje (Shiu, Hassan in Parry, 2015). Preučevanje metastereotipov 

pri starejših zaposlenih je torej pomembno, saj imajo lahko negativne posledice na njihovo 
delo in spodbujajo predčasno upokojitev. 

Ob ugotovitvi morebitnih povezav med metastereotipi, osebnostnimi lastnostmi in 

lokusom kontrole v naši raziskavi, bi lahko usmerili organizacije k zmanjševanju predsodkov 

in diskriminacije na delovnem mestu. Preko osebnostnih lastnosti, ki se kažejo navzven in so 

ugotovljene ob selekciji kadra, bi lahko hitreje odkrili starejše zaposlene, ki imajo 

metastereotipna prepričanja in poskrbeli, da le-ta ne škodujejo njihovemu kariernemu 

razvoju. V naši raziskavi nas torej zanima, kako se osebnostne lastnosti (ekstravertnost, 

vestnost, sprejemljivost, odprtost in čustvena stabilnost) in lokus kontrole povezujejo z 
metastereotipnimi prepričanji pri starejših zaposlenih. Zastavili smo si 6 hipotez. 
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Glede na izpostavljene raziskave pričakujemo, da se bo zunanji lokus kontrole 

pozitivno povezoval z metastereotipnimi prepričanji (H1). Posamezniki, ki menijo, da sami 

nadzirajo lastno življenje in imajo višji notranji lokus kontrole, ne razmišljajo toliko o tem, 

kako jih vidijo drugi, zato imajo manj metastereotipnih prepričanj kot tisti z zunanjim 

lokusom kontrole in svoje življenje bolj pripisujejo usodi ter drugim. Pričakujemo tudi, da 

bodo imeli posamezniki z nižje izraženim nevroticizmom manj metastereotipnih prepričanj 

(H2). Zaposleni, ki jim življenje na splošno ne povzroča toliko stresa, sebe zaznavajo bolj 

pozitivno, zato jih ne zanima toliko, kaj o njih menijo drugi in imajo posledično manj 

metastereotipnih prepričanj. Za vestnost v preteklih raziskavah niso ugotovili povezav z 

metastereotipi, vseeno pa smo iz raziskav razbrali, da se vestnost in  odprtost povezujeta z 

notranjim lokusom kontrole, saj so bolj predani, organizirani in odprti za nove izkušnje 

pripravljeni več časa posvetiti lastnemu vplivu na življenje, zato tudi mi pričakujemo, da 

bodo bolj vestni posamezniki imeli manj metastereotipnih prepričanj (H3), kot narekuje 

notranji lokus kontrole. Pričakujemo tudi to, da bodo imeli bolj odprti posamezniki manj 

metastereotipnih prepričanj (H4). Posamezniki s pozitivnimi metastereotipi naj bi se čez čas 

razvili v bolj prijetne in družabne, zato pričakujemo povezavo med metastereotipi in 

sprejemljivostjo ter ekstravertnostjo. Pričakujemo, da bodo imeli posamezniki z višjo 

sprejemljivostjo več metastereotipov (H5), prav tako pa pričakujemo, da bodo imeli več 
metastereotipnih prepričanj posamezniki z višjo ekstravertnostjo (H6). 

 

Metoda 

Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 100 zaposlenih udeležencev, starih 45 let ali več, od tega 65 

% žensk in 29 % moških; preostali udeleženci niso podali informacije o spolu. V povprečju 

so bili udeleženci stari 50,56 let (moški 52,93 let in ženske 49,51 let). 35 % udeležencev je 

imelo doseženo univerzitetno, 28 % srednješolsko, 19 % visokošolsko stopnjo izobrazbe, 4 % 

magisterij znanosti in 8 % doktorat; za preostalih 6 % podatki niso znani.  

 

Pripomočki 

Za ocenjevanje osebnostnih značilnosti smo uporabili Big Five Inventory z 10 

postavkami (BFI-10; Rammstedt in Oliver, 2007). Slovenski prevod smo dobili tako, da smo 

omenjenih 10 angleških postavk iz krajše različice vprašalnika prevedli s pomočjo daljše 

različice vprašalnika BFI s 44 postavkami, ki sta ga prevedla in priredila A. Avsec in Sočan 

(2007). Vsako od petih dimenzij (ekstravertnost, čustveno stabilnost, odprtost, vestnost in 

sprejemljivost) predstavljata po dve postavki, katere udeleženci ocenijo na 5-stopenjski 

Likertovi lestvici (1 = zame sploh ne drži, 5 = zame povsem drži). Vprašalnik ima 

sprejemljive psihometrične lastnosti in dobro korelira z drugimi osebnostnimi vprašalniki 

(npr. NEO-PI-R; Rammstedt in John, 2007). Primer postavke: Nase gledam kot na nekoga, ki 

je zadržan, vase zaprt. 

Lokus kontrole smo ocenjevali s pomočjo slovenske različice Vprašalnika lokusa 

kontrole pri delu (Work Locus of Control Scale-WLCS; Spector, 1988), ki ga je prevedla in 

priredila A. Žnidaršič (2015). Sestavlja ga 16 postavk, ki se nanašajo na splošna prepričanja o 

kontroli v delovnem okolju. Udeleženci so odgovarjali na 6-stopenjski Likertovi lestvici (1 = 

sploh se ne strinjam, 6 = povsem se strinjam). Nižji rezultat kaže na to, da je lokus kotrole 

bolj notranji, višji pa, da je lokus kontrole v večji meri zunanji. Primer postavke: Da zaslužiš 

veliko denarja, moraš poznati prave ljudi. 

Metastereotipe pri starejših zaposlenih smo preverjali z vprašalnikom, ki smo ga 

oblikovali na podlagi pregledane literature (Rožman, Treven in Čančer, 2016; Finkelstein, 
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Ryan in King, 2013; Posthuma in Campion, 2009; Hassell in Perrewe, 1995). Sestavlja ga 21 

postavk, za katere smo na podlagi raziskav predpostavili, da merijo eno dimenzijo – 

prisotnost oz. odsotnost metastereotipov o starejših zaposlenih. Postavke so bile sestavljene iz 

dveh nasprotnih pridevnikov, pozitivnega in negativnega.Večina se jih navezuje na 

učinkovitost in uspešnost starejših zaposlenih, nekaj pa tudi na različne osebnostne poteze. 

Pridevnike uporabljene v vprašalniku, smo prevedli iz angleščine ter poskrbeli tudi za 

vzvratni prevod, da bi se ti čim bolj nanašali na to, kar smo želeli meriti. Udeleženci so se 

morali odločiti, kateri bolje opisuje starejše zaposlene, kot jih vidijo drugi zaposleni (ne oni 

sami). Svoj odgovor so podali na 7-stopenjskem semantičnem diferencialu, kjer je neka 

lastnost lahko izražena pozitivno ali negativno, sredinska vrednost pa ni ne eno ne drugo. 

Primer postavke: Drugi menijo, da je za starejše zaposlene značilno, da so: prilagodljivi   1 2 
3 4 5 6 7  neprilagodljivi 

 

Postopek 

Vzorčenje je potekalo po metodi snežene kepe. Spletni vprašalnik smo posredovali 

znancem in jih prosili, da ga delijo naprej, objavljen pa je bil tudi na socialnih omrežjih 

Facebook in Linkedin. Najprej smo preverili porazdeljevanje podatkov na posameznih 

spremenljivkah, nato pa smo izračunali korelacije s pomočjo Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta.  

 

Rezultati 

Podatki so se porazdeljevali normalno, zato smo izračunali Pearsonove korelacijske 

koeficiente, da smo preverili, kako se prisotnost metastereotipov povezuje s petimi 
osebnostnimi lastnostmi in lokusom kontrole.  

 

Tabela 1. Korelacije metastereotipov z osebnostnimi lastnostmi in lokusom kontrole 

    Ekstravertnost Sprejemljivost Vestnost Čustvena 

stabilnost 

Odprtost Lokus 

kontrole 

Metaste
-reotipi 

r ,321** -,088 ,232* ,036 -,083 -,042 

p ,001  ,382 ,020 ,726  ,411  ,678 

Opombe. r = Pearsonov koeficient korelacije;  ** = korelacija je statistično pomembna na 

stopnji 0,01;  * = korelacija je statistično pomembna na stopnji 0,05.;   

 

Rezultati so pokazali, da se na našem vzorcu metastereotipi šibko pozitivno povezujejo 

z ekstravertnostjo in vestnostjo. Ostale povezave metastereotipov z osebnostnimi lastnostmi 
in lokusom kontrole niso statistično pomembne. 
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Razprava 

Stereotipi se pojavljajo na vsakem koraku in se na različne načine vpletajo v naše 

mišljenje in delo. Pomembno je, da preučimo njihov vpliv na nas in na morebitne ranljive 

skupine posameznikov, kot so morda starejši zaposleni, saj o njih obstaja veliko stereotipov v 
njihovem socialnem okolju, ki se lahko izrazijo kot metastereotipi. 

V raziskavi smo si zastavili šest hipotez. Po pričakovanjih nismo zavrnili šeste 

hipoteze, saj smo ugotovili, da imajo nekoliko bolj ekstravertni posamezniki več 

metastereotipnih prepričanj. V nasprotju z našimi pričakovanji se je pokazalo, da imajo bolj 

vestni posamezniki več metastereotipov, zato našo tretjo hipotezo, ki je napovedovala, da 

povezave med večjim številom metastereotipov in vestnostjo ne bo, zavračamo. Zavrnili smo 

tudi preostale štiri hipoteze, saj nismo odkrili pomembnih statističnih povezav. Naša prva 

hipoteza je predpostavljala, da bodo imeli posamezniki z višjim zunanjim lokusom več 

metastereotipov kot posamezniki z notranjim lokusom kontrole. Čeprav ne izrazito, naši 

rezultati nakazujejo, da imajo posamezniki z notranjim lokusom kontrole manj 

metastereotipnih prepričanj. Podobno smo ugotovili pri naši drugi hipotezi, kjer smo 

predvidevali, da bodo imeli posamezniki z nižjim nevroticizmom oz. višjo čustveno 

stabilnostjo manj metastereotipov. Izkazalo se je, da v naši raziskavi obstaja povezanost med 

manjšim doživljanjem stresa in strahu ter manjšim številom metastereotipnih prepričanj, 

čeprav ta povezava ni tako visoka. Pri peti hipotezi smo pričakovali, da se bo višja 

sprejemljivost povezovala z večjim številom metastereotipov, ugotovili pa smo, da obstaja 

nižja povezanost med nizko sprejemljivostjo in odsotnostjo metastereotipov, kar gre v smeri 

naših pričakovanj, čeprav povezava ni visoka. V nasprotju s pričakovanji se pri četrti hipotezi 

višja odprtost ne povezuje z manjšim številom metastereotipov, temveč obstaja rahla 
povezava z nižjo odprtostjo. 

Povezava med ekstravertnostjo in metastereotipnimi prepričanji lahko izhaja iz 

ugotovitve, da se pozitivna prepričanja čez čas povezujejo s pozitivnimi spremembami v 

ekstravertnosti (Kornadt, 2016). Prisotnost negativnih stereotipov vpliva na odnose na 

delovnem mestu (Rožman, 2016), iz česar lahko sklepamo, da pozitivna prepričanja o tem, 

kaj menijo drugi o starejših zaposlenih, vplivajo na boljše odnose med njimi in sodelavci ter 

tako postanejo bolj družabni. Ugotovljena povezava med vestnostjo in prisotnostjo 

metastereotipov morda izhaja iz vpliva naše družbe, saj ta visoko vrednoti izobrazbo oz. 

stalno izpopolnjevanje in delo. Morda se vestni posamezniki zato več sprašujejo o tem, če jih 

družba zaznava kot takšne oz. poskušajo biti boljši, bolj organizirani in delavni, saj morda 
menijo, da v očeh drugih niso takšni, ker so starostni stereotipi v Sloveniji zelo močni.  

Teoretične ugotovitve smo črpali iz člankov, ki izhajajo iz ameriškega okolja, ta pa se 

razlikuje od slovenskega glede na pogostost prisotnosti starostnih stereotipov, diskriminacijo 

na delovnem mestu in spoprijemanje starejših zaposlenih z le-temi, kar je lahko vzrok za 

neskladje naših ugotovitev s predhodnimi raziskavami. Okolje lahko vpliva na prevzemanje 

prepričanj o sebi glede na socialne vloge (npr. morebitna kasnejša upokojitev po letih) ali tudi 

na osebnostni razvoj. Podatke smo zbirali na spletu in uporabili več vprašalnikov, zaradi 

česar je bilo reševanje morda nekoliko daljše. Pri spletnem reševanju ne moremo ponuditi 

dodatne razlage za posamezne postavke in zagotoviti enakega razumevanje postavk pri vseh 

udeležencih. Starejšim zaposlenim uporaba računalnikov morda ni tako blizu in je možno, da 

smo v vzorec zajeli specifično populacijo in sicer tiste, ki so morda spletno bolj aktivni in 

bolj ozaveščeni o vplivu stereotipov. Več nevšečnosti jim je lahko povzročil semantični 

diferencial, saj se na lestvici menjajo pozitivni in negativni metastereotipi. Večina tujih 

raziskav je imela vzorec starih nad 50 let, mi pa smo v vzorec vzeli tudi tiste, ki so stari nad 

45, kar bi lahko vplivalo na rezultate, saj nekoliko mlajši zaposleni morda niso tako občutljivi 

na stereotipe kot starejši oz. se z njimi spoprijemajo drugače in bolj učinkovito. Ko smo 

sestavljali vprašalnik o metastereotipih, smo značilnosti (npr. prilagodljivost) vzeli iz 
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različnih člankov, med katerimi je bil eden slovenski in trije ameriški. Bolje bi bilo morda, če 

bi ponudili le lastnosti, ki so jih ugotovili v slovenskem prostoru, saj bi bile le-te morda bolj 
prilagojene na populacijo udeležencev naše raziskave, saj izhajajo iz naše kulture. 

V družbi, polni stereotipov, se moramo zavedati, da imajo ti lahko velik vpliv in 

posledice, predvsem na rizične skupine, kot so starejši zaposleni. Stereotipe lahko 

ponotranjijo in se začnejo obnašati v skladu z njimi (Emile, 2014), kar pa ima vpliv na 

njihovo delovno učinkovitost, motivacijo in psihološko blagostanje (Rožman, 2016). 

Dobljeni rezultati so pomembni predvsem za države z veliko negativnimi stereotipi, kot je 

Slovenija (Shiu, Hassan in Parry, 2015), saj je pomembno, da opolnomočimo posameznike, 

na katere imajo metastereotipi večji vpliv. V našem primeru so to bolj vestni in bolj 

ekstravertni posamezniki. Spremljati moramo njihovo zaznavanje sebe, prisotnost stereotipov 

in njihov vpliv na delo. Pomembno je, da zaposlenim ne glede na starost omogočimo čim več 

delovnih priložnosti in pozornost usmerimo v to, da jih ne diskriminiramo (Rožman, 2016), 

če pa stereotipi na delovnem mestu že obstajajo, pa lahko njihove negativne učinke 

zmanjšamo tako, da zaposleni med seboj delijo metastereotipe. Če kažejo manj predsodkov 

do druge starostne skupine, bodo tudi sami bolj občutljivi na stereotipe o njih samih (Ryan, 

King in Finkelstein, 2015) in bodo lahko po potrebi ukrepali. S preprečevanjem prevelikega 

vpliva metastereotipov lahko morda preprečimo absentizem, ki je posledica negativnih 

stereotipov, in poskrbimo za spodbudno okolje ter izkoristimo potenciale, ki jih imajo starejši 
zaposleni, npr. izkušnje in sposobnosti za mentorstvo.  

Naša raziskava je ena izmed prvih, ki se ukvarja z metastereotipi na delovnem mestu v 

povezavi z osebnostnimi značilnostmi in lokusom kontrole v Sloveniji. Z rezultati lahko 

ozaveščamo družbo o tem, kako se stereotipi širijo iz širšega okolja na delovno mesto, in 

obenem opozarjamo tudi na njihove negativne posledice. Naša raziskava odpira novo 

področje v raziskovanju stereotipov s pomočjo vprašalnika Semantični diferencial 
metastereotipov. 

 

Zaključek  

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se prisotnost metastereotipov pri starejših zaposlenih 

pozitivno povezuje z ekstravertnostjo in vestnostjo, s preostalimi osebnostnimi lastnostmi in z 

lokusom kontrole pa se povezanost ni pokazala. Ugotovitve so uporabne za zaposlene, ki se 

morajo zavedati svojih metastereotipov in njihovega vpliva na njihovo delo, za njihove 

nadrejene, ki lahko odkrijejo posameznike, ki so rizični za metastereotipe, za zunanje 

delavce, ki ponujajo pomoč organizacijam pri razvoju kadrov, ter za kadrovske službe, ki 

skrbijo za zadovoljstvo in zdravje zaposlenih. Prisotnost metastereotipov se lahko povezuje z 

negativnimi posledicami na delovnem mestu (npr. odpoved), zato je njihovo odkrivanje in 

zmanjševanje ključnega pomena. 
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