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Izvleček 

Selitve v tujino zaradi dela so nenehen del toka naše zgodovine in sedanjosti. Vedno več 
raziskovalcev preučuje motive in razloge, zaradi katerih se posamezniki odločajo za delo v 
tujini, zato sem želela raziskati, kateri motivi odločitve za delo v tujini so najbolj izraženi na 
vzorcu Slovencev na delu v tujini in katere so njihove najpomembnejše vrednote. Zanimalo 
me je, če se njihove demografske značilnosti povezujejo z velekategorijama dionizičnih in 
apolonskih vrednot ter izpolnitvenim tipom vrednot. Raziskala sem povezanost med 
posameznimi motivi in vrednotami. V raziskavi je sodelovalo 262 udeležencev, ki so v času 
raziskave delali in živeli v tujini. Izpolnili so Muskovo lestvico vrednot (MLV) in lestvico 
Odločitev za delo v tujini. Rezultati so pokazali, da sta najvišje izražena motiva odločitve za 
delo v tujini boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici in vpliv na kariero. Izkazalo se je, 
da je najpomembnejša vrednota udeležencev zdravje. Obstajata povezanost med 
demografskimi značilnostmi in vrednotnima kategorijama dionizičnih in apolonskih vrednot 
ter izpolnitvenim tipom vrednot ter povezanost med posameznimi izbranimi motivi in 
vrednotami, pri čemer se vse povezave pojavljajo na dokaj nizki ravni. Raziskava predstavlja 
sistematično in prvo uporabo merskega pripomočka za raziskovanje motivov odločitve za 
delo v tujini na slovenskem prostoru ter prispeva k boljšemu razumevanju vloge 
posameznikovih motivov za odločitev za delo v tujini. Kadroviki in odgovorni v podjetju za 
selekcijo kadra lahko omenjena merska pripomočka uporabljajo kot dodatna kriterija za 
izbor kandidatov pri napotitvi na delo v tujino. 

Ključne besede: delo v tujini, motivacija, vrednote, izseljenci 

Decision to work abroad in connection with personal values 

Abstract 

Moving abroad for work is a constant part of our history process and of the present. More 
and more researchers are investigating the motives and reasons why individuals decide to 
work abroad. Therefore, I wanted to explore which motives for working abroad are most 
represented on the sample of Slovenes working abroad and which are their most important 
values. I was interested in correlation between their demographic characteristics and 
categories of Dionysian and Apollonian values and the fulfilment types of values. I explored 
the correlation between individual motives and values. The research included 262 
participants who worked and lived abroad during the research. They completed the Musek 
Value Survey (MLV) and the Decision to Work Abroad Measure. The results indicated that 
the most represented motives of the decision to work abroad are better career 
opportunities and influence on the career. The most important value of the participants is 
health. There is a correlation between demographic characteristic and value categories of 
Dionysian and Apollonian values and a fulfilling type of values. The correlation between 
individual selected motives and values occurred at a low level. The research represents the 
first systematic use of a measurement instrument for exploring the motives for working 
abroad in Slovenia and contributes to a better understanding of the role of individuals' 
motives for the decision to work abroad. Human resources and the personnel responsible 
for the personnel selection may use this measurement instruments as an additional criterion 
for the selection of candidates to send them to work abroad.  

Key words: work abroad, motivation, values, expatriates 
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1. Uvod 

 1.1 Oditi, delati in živeti v tujini 

Selitve so sestavni del zgodovine našega človeštva. Po pregledu zadnjih podatkov 
Statističnega urada Republike Slovenije se je npr. v letu 2016 iz Slovenije odselilo 15.572 
prebivalcev. Nekaj več kot četrtina odseljenih državljanov Slovenije (27 %) je v letu 2016 
odšla živet v Avstrijo, za preostale pa so postale države njihovega prihodnjega prebivališča 
po večini Nemčija (20 %), Švica in Združeno kraljestvo Velike Britanije (SURS, 2017). 

Od 15.572 odseljenih prebivalcev Slovenije jih je bilo 5423 pred odselitvijo v tujino v letu 
2016 v Sloveniji delovno aktivnih oziroma zaposlenih. Podatka o tem, koliko je vseh 
Slovencev, ki delajo v tujini, SURS ne zbira. Število zaposlenih oseb, ki delajo v tujini, so 
vključene v slovenski zdravstveni sistem in imajo (praviloma) prebivališče v Sloveniji, je bilo 
na dan 31. 12. 2016 10.602, 30. 6. 2017 pa 11.813. Večina jih dela v sosednjih državah. Tako 
je, gledano na zadnji datum statističnega pregleda, v Avstriji delalo 9436 Slovencev, v Italiji 
1821, v Nemčiji 230, na Hrvaškem 127, 199 pa v ostalih državah. 

Spraševala sem se, kako bi lahko združila in uporabila znanje psihologije in področje 
selitev v tujino zaradi dela v tujini za namene raziskovanja, kot je magistrsko delo. Naključno 
sem med prebiranjem različnih znanstvenih poročil in člankov zasledila raziskavo avtorjev 
Dickmanna, Dohertyja in Millsa (2011) o vplivu motivov odločitve za delo v tujini pri 
posameznikih, ki so tja odšli samoiniciativno, in pri posameznikih, ki so bili na delo v tujino 
napoteni s strani delovne organizacije, v kateri delajo. Odločila sem se, da bom svoje 
magistrsko delo po vzoru omenjenih avtorjev posvetila raziskovanju vpliva istih motivov 
odločitve za delo v tujini pri Slovencih, ki živijo in delajo v tujini, pri čemer sem prevedla, 
priredila in uporabila lestvico, ki so jo razvili avtorji, Odločitev za delo v tujini (angl. Decision 
to Work Abroad Measure; 2011). Poleg tega sem se odločila raziskati pomembnost, ki jo 
posamezniki dajejo vrednotam, ki jih je na slovenskih tleh pretežno raziskoval prof. dr. Janek 
Musek (Musek, 2000). Tako so v nadaljevanju v uvodu predstavljene najbolj razširjene in 
uporabljene teorije o vrednotah, sledijo jim poglavja o odločanju, motivih in odločitvi za delo 
v tujini, nato pa še predstavitev empiričnega dela moje raziskave in razprava ter zaključki. 

1.2  Vrednote 

Vrednote so ključ do razumevanja posameznika in njegove življenjske orientacije. Po njih 
naj bi uravnavali svoje življenje in odnose z drugimi. O njih so razmišljali že antični misleci, saj 
je vsaj od Platona naprej govora o trojici antičnih vrednot. To so resnično, lepo in dobro. 
Nadalje so pripadniki krščanstva in novejši raziskovalci vrednot (med njimi tudi znan 
slovenski filozof France Veber) dodajali vrednote, kot so na primer vera, upanje in ljubezen, 
ter s tem širili njihov seznam. Psihologijo zanimajo vrednote predvsem kot empirične 
kategorije, kot empirična dejstva v naši duševni stvarnosti (Musek, 2010). 

Poznamo različne klasifikacije vrednot. Prvi, ki je na področju vrednot naredil 
najpomembnejše pionirsko delo, je bil ameriški socialni psiholog Rokeach (1973). Na njegovi 
zapuščini sta se oblikovala dva obsežna modela: model ameriškega socialnega psihologa 
Schwartza (1987) in model slovenskega raziskovalca vrednot Muska (2000). V svoj model je 
Rokeach vključil 36 vrednot, 18 terminalnih in 18 instrumentalnih, ki jih je tudi uporabil pri 
sestavi lestvice vrednot RVS (angl. Rokeach Value Survey; Rokeach, 1973). Razdelil jih je v 
dve skupini, prikazani v tabeli 1. V prvo skupino terminalnih vrednot (ki jih nadalje razdeli še 
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v skupini osebnih in societalnih vrednot) spadajo vrednote, ki se nanašajo na zaželena 
končna stanja posameznikovega obstoja; to so po njegovem cilji, ki bi jih posameznik rad 
dosegel v življenju in se lahko razlikujejo med različnimi skupinami ljudi ter posamezniki iz 
različnih kultur. V drugo skupino instrumentalnih vrednot (ki jih nadalje razdeli v skupini 
moralne in kompetenčne vrednote) je vključil vrednote, ki se nanašajo na predstavo o 
vedenju, ki omogoča doseganje zaželenega. Posameznik mora na omenjeni lestvici vrednote 
razvrstiti glede na pomen v njegovem življenju od najpomembnejše do najmanj pomembne. 
Rokeachova lestvica vrednot RVS (angl. Rokeach Value Survey; Rokeach, 1973) se uporablja 
za namene raziskovanja v družbenih vedah, je enostavna in ima edinstveno delitev vrednot v 
dve različni skupini. 

Tabela 1.  

Vrednote po Rokeachu (1973) 

TERMINALNE VREDNOTE INSTRUMENTALNE VREDNOTE 

svetovni mir (brez vojn in konfliktov) ambiciozen (delaven, navdihujoč) 

družinska varnost (skrb za ljubljene 
osebe) 

strpen (brez predsodkov) 

svoboda (neodvisnost, svoboda izbire) sposoben (kompetenten, učinkovit) 

enakost (bratstvo, enake možnosti za 
vse) 

vesel (veder, radosten) 

samospoštovanje (samozavest) čist (urejen, lep) 

sreča (zadovoljstvo) hraber (stoji za svojimi prepričanji) 

modrost (zrelo razumevanje življenja) odpuščajoč (pripravljen odpuščati drugim) 

nacionalna varnost (zaščita pred 
napadom) 

pripravljen pomagati (delati dobro drugim) 

odrešenje (varno, večno življenje) pošten (iskren, resnicoljuben) 

pravo prijateljstvo (tesno druženje) domiseln (drzen, kreativen) 

občutek dosežka (dolgotrajen prispevek) neodvisen (samostojen, samozadosten) 

notranja harmonija (svoboda pred 
notranjim konfliktom) 

intelektualen (inteligenten, razmišljujoč) 

udobno življenje (bogato življenje) logičen (dosleden, racionalen) 

zrela ljubezen (seksualna in duhovna 
intimnost) 

ljubeč (vdan, nežen) 

svet lepote (lepota narave in umetnosti) pokoren (ubogljiv, spoštljiv) 

zadovoljstvo (prijetno lagodno življenje) vljuden (spodoben, dobro vzgojen) 

družbeno priznanje (spoštovanje, 
občudovanje) 

odgovoren (zanesljiv, verodostojen) 

razburljivo življenje (stimulativno aktivno 
življenje) 

samoobvladljiv (umirjen, samodiscipliniran) 

 

Schwartz in Bilsky (1987) sta razvila teorijo univerzalne strukture vrednot, ki je po 
njunem hkrati tudi kriterij za obravnavo vrednot kot kognitivnih predstav glede na tri splošne 
pogoje: 

a) biološke potrebe organizma, 
b) interakcijske pogoje, potrebne za medosebno sodelovanje, 
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c) družbene pogoje za skupno dobrobit in preživetje. 

Ti trije pogoji v bistvu pomenijo transformacijo človekovih potreb v vrednote (npr. 
seksualne potrebe se lahko transformirajo v potrebo po intimnosti ali ljubezni, potreba po 
skupnem preživetju v vrednoto svetovnega miru ipd.). Iz teh treh pogojev sta prek 
Rokeachovega (1973) seznama specifičnih vrednot izpeljala konceptualne in operacijske 
definicije za osem motivacijskih tipov vrednot: uživanje, varnost, socialna moč, doseganje, 
samousmerjanje, prosocialnost, restriktivna (omejitvena) konformnost in zrelost. Nadalje sta 
vrednote opredelila tudi glede na interese, ki jim zadoščajo (individualistični proti 
kolektivističnim), in cilje, na katere se nanašajo (terminalni in instrumentalni), kar je naredil 
že Rokeach leta 1973. Schwartz je izpeljal še skupino kulturnih vrednot, h katerim prišteva 
kolektivizem, hierarhijo, mojstrstvo, afektivni individualizem, intelektualni individualizem, 
socialni interes in harmonijo (Musek, 2000). 

Schwartz in Bilsky (1987) vrednote definirata podobno kot Musek (2000): 

a) da so pojmovanja ali prepričanja, 
b) o zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, 
c) ki presegajo specifične situacije, 
č)  usmerjajo ter vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov, 
d) so prav tako urejena gleda na relativno pomembnost. 

Schwartz (2012) je tako s pomočjo uporabe svoje lestvice vrednot SVS (angl. Schwartz's 
Value Survey; Schwartz, 2012), ki jo je razvil iz univerzalne strukture vrednot, ugotovil dokaj 
univerzalno strukturo vrednotnega prostora, ki jo sestavljajo vrednotne kategorije oz. 
vrednotni tipi, ki jih Schwartz poimenuje tudi motivacijski tipi (Piciga idr., 1992), prikazani v 
tabeli 2 (nova različica njegove teorije iz leta 2012 obsega deset vrednotnih kategorij, 
starejša pa enajst). Te vrednote Schwartz poveže v dve višje redni dimenziji: 
samopoudarjanje nasproti samopreseganju in konservativnost nasproti odprtosti za 
spremembe. 

Tabela 2.  

Vrednote po Schwartzu (2012) 

OSNOVNE INDIVIDUALNE VREDNOTE (v kategorijah) 

samousmerjanje (ustvarjalnost, svoboda, raziskovanje, izbira lastnih ciljev, 
neodvisnost) 

stimulacija (vznemirljivost, novost in izziv v življenju) 

hedonizem (ugodje ali čutno zadovoljstvo posameznika) 

dosežki (ambicioznost, uspešnost, sposobnost, vplivnost) 

moč (družbeni status in prestiž, kontrola ali oblast nad ljudmi ali viri) 

varnost (družbena varnost, harmonija, stabilnost družbe, odnosov in samega sebe) 

tradicija (spoštovanje, predanost in sprejemanje navad in idej kulture ali religije) 

konformnost (vljudnost, samodisciplina, poslušnost, spoštovanje staršev in starejših) 

dobrohotnost (pripravljenost pomagati, poštenost, odpuščanje, lojalnost, 
odgovornost, pravo prijateljstvo, zrela ljubezen) 

univerzalizem (strpnost, družbena pravičnost, enakost, mir v svetu, svet lepote, biti 
eno z naravo, modrost, varovanje okolja) 
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Picigova idr. (1992) so na slovenskem vzorcu učiteljev in študentov v okviru 
mednarodnega projekta »Medkulturno proučevanje vrednot«, katerega nosilec je bil dr. 
Shalom H. Schwartz, izvedli raziskavo na temo Vrednote Slovencev v prehodnem obdobju in 
pri tem uporabili omenjeno, v slovenščino prevedeno lestvico SVS (angl. Schwartz's Value 
Survey; Schwartz, 2012). Ugotovili so, da je za vrednotni prostor obeh vzorcev značilno 
generalno razlikovanje med proindividualnimi in prosocialnimi vrednotami. Tako se slovenski 
rezultati ujemajo s podatki, ki so bili pridobljeni pri drugih kulturnih in nacionalnih okoljih s 
pomočjo istega instrumenta, kakor tudi pri drugih strukturnih študijah vrednot, ki so 
uporabljale drugačne lestvice vrednot. Vrednotni tipi individualnih vrednot prav tako v 
grobem kažejo enako krožno strukturo in razmerja kot pri vzorcih drugih nacionalnih in 
kulturnih okolij (sodelujoči Slovenci v raziskavi torej na podoben način kot drugi pojmujejo in 
doživljajo pomene posameznih vrednot, njihove podobnosti in njihova nasprotja). 

Nizozemski psiholog Hofstede (1980) se je prav tako ukvarjal s podrobnim raziskovanjem 
vrednot in kulture. Vrednote definira kot želene in zaželene konstrukte (kot zaželene jih je 
glede na pričakovano obnašanje v družbi definiral tudi Rokeach, 1973), kulturo pa kot 
kolektivno mentalno programiranje. Želeno pomeni to, kar ljudje želijo zase, zaželeno pa 
pomeni, kakšen bi moral biti svet (Hofstede, 1997). Mentalno programiranje razdeli na 
univerzalno, kolektivno in individualno, pomeni pa mentalno usvojitev konstruktov s 
pomočjo družbe (ti so v družbi tudi definirani), ki povzročajo človekovo vedenje v različnih 
situacijah. Človekovo vedenje je tako po njegovem do neke mere predvidljivo, zaradi česar 
družbeni sistemi lahko obstojijo. Oba pojma, kulturo in vrednote, poveže z razlagama, da so 
kulturni vzorci ukoreninjeni v vrednotni sistem velikih skupin populacije in, obratno, da so 
vrednote ene izmed sestavnih delov kulture ter kulturni vzorci stabilizirani skozi dolga 
obdobja zgodovine (Hofstede, 1980). Kar razlikuje zaželeno od želenega, so norme. Te so 
definirane kot standardi vrednot, ki obstajajo v neki družbi ali skupini ljudi. V primeru 
zaželenega norme predstavljajo nek absolut, nanašajoč se na etično pravilno. V primeru 
želenega je norma statistična: pokaže nam izbire večine ljudi. Vrednote avtor opredeli tudi 
kot jedro kulture, ki se odraža v ritualih, herojih, simbolih in praksah (vedenju) kot sestavnih 
delih kulture. Prek njih dajemo stanjem določenih stvari prednost nad ostalimi, hkrati pa jih 
definira kot občutke, ki imajo plus in minus strani. Tako govori o deljenju na dobro proti 
slabemu, umazano proti čistemu, lepo proti grdemu, nenaravno proti naravnemu, 
nenormalno proti normalnemu, paradoksno proti logičnemu ter iracionalno proti 
racionalnemu (Hofstede, 1997). 

Tudi ameriški antropolog Kluckhohn (1951; Hofstede, 1980) je v eno izmed svojih 
definicij kulture vključil vrednote. Po njegovem kultura sestoji iz določenih vzorcev mišljenja, 
čutenja in odzivov, pridobljenih ter prenesenih prek simbolov, ki sestavljajo značilne dosežke 
človeških skupin in so utelešeni v artefaktih, bistveno jedro kulture pa sestavljajo 
tradicionalne ideje skupaj z vrednotami, ki se prenašajo skozi zgodovino. Hofstede (1980) 
tako trdi, da kultura vključuje vrednotni sistem in da so vrednote eden izmed gradnikov 
kulture, kulturne značilnosti pa lahko merimo tudi s psihološkimi testi. Vrednotni sistem 
sestavlja tudi norme neke družbe, kar se odraža v vedenju posameznikov, ki ji pripadajo, 
hkrati pa kultura vpliva na mentalno programiranje posameznikov. Ko raziskujemo, katere 
vrednote so pomembne za posameznika, ga primerjamo z drugimi posamezniki, kadar pa 
raziskujemo neko kulturo, jo primerjamo z drugimi družbami (Hofstede, 1980). Tako je lahko 
Muskova lestvica vrednot (MLV; Musek, 2000) eden izmed pokazateljev kulturnih značilnosti 
Slovencev, hkrati pa nam pokaže tudi razlike med pomembnostjo vrednot pri različnih 
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posameznikih znotraj ene kulture. Tako tudi Musek (2000) trdi, da so posameznikove 
vrednote pod precejšnjim vplivom vrednotnega sistema, ki obstaja v njegovi kulturi in 
tradiciji. Poleg tega Hofstede razlikuje tudi med vrednotami individualistične kulture in 
vrednotami kolektivistične kulture (Musek, 2000). Vzdolž omenjenih dimenzij, ki jih je 
Hofstede (1980) odkril v svojih raziskavah, lahko razlikujemo vrednotne orientacije različnih 
kultur (Musek, 2005). 

Poleg Muska (v nadaljevanju) je v slovenskem prostoru veliko proučeval vrednote 
psiholog Vid Pogačnik (1986, 1987; Lamovec, 1994). Na podlagi Muskove teorije vrednot 
(Musek, 2000) in rezultatov svojih raziskav je razvil instrument za merjenje vrednot, t. i. 
Lestvico individualnih vrednot (Pogačnik, 1987). Nekoliko razširjena in izpopolnjena različica 
slednje, Lestvica osebnih vrednot (LOV), zajema 24 vrednot (Pogačnik, 2013). Pri njej se 
uporablja metoda rangov, ki jih je možno pretvoriti v lestvične ocenjevalne stopnje (Musek, 
2000). Pogačnik (2002) je analiziral odnose med vrednotami in pri tem ugotovil, da je, kljub 
šibkim interkoleracijam med osebnimi vrednotami, vrednotni prostor strukturiran okrog 
dveh bipolarnih vrednotnih makrodimenzij (dionizično-apolinično, eksistenčno-izpolnitveno), 
obstajajo pa tudi skupki srednjega obsega. 

Musek je na podlagi empiričnega raziskovanja vrednot oblikoval model strukturne 
hierarhije vrednot (Musek, 1993ab, 2000, 2007b; Musek, 2010), na podlagi izsledkov pa je 
oblikoval tudi integralni model vrednot, ki združuje model Schwartza (2012) in Muska (2000). 
Za namen pridobitve empiričnih podatkov sem tudi uporabilo lestvico vrednot avtorja Muska 
(MLV; Musek, 1993; Lamovec, 1994). 

1.2.1 Vrednote po Musku 

Najpomembnejši slovenski raziskovalec vrednot, psiholog Janek Musek (2000, str. 9), 
opredeli vrednote kot »posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih 
visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki 
usmerjajo naše interese in naše vedenje kot življenjska vodila.« Tako si lahko po njegovem 
mnenju vrednote zamišljamo kot splošna pojmovanja in prepričanja o pojavih, h katerim si 
prizadevamo in nam zato predstavljajo neke vrste ideale oz. cilje, ti cilji pa so posebna vrsta 
motivacijskih ciljev: zelo posplošeni in hkrati visoko cenjeni. So nekaj, za kar se zavzemamo. 
Vrednote je s pomočjo predloga sheme opisal tudi kot motivacijske cilje najvišjega 
hierarhičnega reda, v tej shemi pa je opredelil posplošene zaželene ciljne kategorije (ideale), 
pod katerimi najdemo niz bolj specifičnih ciljev. Tak primer je svoboda, ki ji pripadajo 
svobodno gibanje, svoboda govora, nacionalna neodvisnost in svobodno izbiranje življenjskih 
dejavnosti. Omenjeni specifični cilji združujejo še bolj specifične. Če vzamemo primer 
specifičnega cilja svobodno izbiranje življenjskih dejavnosti, lahko pod njim najdemo zajete 
specifične cilje, kot so npr. prostost pri odločanju za dnevne aktivnosti, šolanje, poklic, 
konjičke itd. (Musek, 2000). 

Postopno se je v študijah na podlagi empiričnega raziskovanja oblikoval model 
strukturne hierarhije vrednot (Musek, 1993ab, 2000, 2007b; Musek, 2010). Raziskovalni 
rezultati in predstavljena teorija so plod dvajsetletnega raziskovanja, pridobljeni pa so bili na 
več vzorcih iz Slovenije in od drugod. Med njimi sta dva večja, za slovensko populacijo dokaj 
reprezentativna vzorca, ki ju sestavlja v prvem primeru 1005 oseb (pri tem vzorcu je bila 
uporabljena krajša, modificirana lestvica MLV-M) in v drugem primeru 1975 oseb (Musek, 
2000). V večini primerov je bila uporabljena Muskova lestvica vrednot (MLV; Musek, 1993; 
Lamovec, 1994). Oblikovan model strukturne hierarhije vrednot obsega štiri ravni (tabela 3). 
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Na najnižji ravni so posamezne vrednote, ki se nadalje združujejo v vrednotne kategorije 
srednjega obsega, te pa potem v štiri vrednotne kategorije večjega obsega ali vrednotne 
tipe. Na najvišji ravni najdemo dve vrednotni velekategoriji, t. i. kategoriji največjega obsega: 
dionizične in apolonske vrednote (Musek, 2010). 

Tabela 3.  

Model strukturne hierarhije vrednot (Musek, 2010)1 

DIONIZIČNE VREDNOTE APOLONSKE VREDNOTE 

HEDONSKI TIP POTENČNI TIP MORALNI TIP IZPOLNITVENI TIP 

čutne statusne tradicionalne kulturne 

zdravstvene patriotske družinske estetske 

varnostne legalistične societalne aktualizacijske 

   spoznavne 

   verske 

veselje in zabava, 
družabnost,  
vznemirljivo 

življenje, udobje, 
spolnost, dobra 
hrana, prosto 

gibanje, (svoboda) 
 

zdravje 
 

 varnost, počitek 

moč, ugled, slava,  
denar, politični 

uspeh, prekašanje 
drugih, dolgo 

življenje  
 

ljubezen do 
domovine, 

narodnostni ponos  
 

red, zakoni 

poštenost, dobrota, 
delavnost  

 
družinska sreča, 
razumevanje s 

partnerjem, 
 ljubezen do otrok, 

ljubezen, upanje 
 

 enakost, nacionalna 
enakopravnost,  

mir, sloga, pravica, 
(svoboda) 

kultura, umetnost, 
ustvarjalnost  

 
lepota, narava  

 
samoizpopolnjevanje, 

znanje, napredek  
 

resnica, modrost 
 

vera 

 

Musek (2000) je med svojim raziskovanjem ugotovil, da se vrednotne orientacije 
spreminjajo v različnih razvojnih obdobjih posameznika, vendar trdi, da se moramo zavedati, 
da so vrednote in vrednotne usmeritve med najbolj stabilnimi, doslednimi in zanesljivimi 
osebnostnimi značilnostmi posameznika, podobno kot osebnostne poteze in samopodoba. 
Človek naj bi bil že v svoji mladosti bolj usmerjen k hedonskim vrednotam, nato postajajo vse 
bolj pomembne potenčne vrednote, zatem moralne in nazadnje izpolnitvene vrednote. K 
boljšemu razumevanju psihološkega ozadja generacijske konfliktnosti v vrednotah nam 
pomaga podatek, da relativni pomen hedonskih in dionizičnih vrednot skozi naše življenje 
postopno upada, medtem ko pomen apolonskih vrednot ostane nespremenjen ali pa rahlo 
naraste. Mladostniki so glede lastnih vrednotnih orientacij še najbližje vrednotnim 
usmeritvam svojih staršev (Musek, 2010). 

Med dimenzijami obeh modelov vrednot, Schwartzovim (2012) in Muskovim (2000), ki 
izhajata iz Rokeachove teorije (1973), lahko najdemo ujemanja. Musek (2010) je z namenom 

                                                      
1 Tabela povzema hierarhični model vrednot. Model je nastal na podlagi več raziskav z MLV, vendar njegov 

namen ni klasifikacija vseh posameznih vrednot, zato so v tabeli prikazane le tiste, ki so najbolj reprezentativne 
za navedene višje kategorije. Določene vrednote lahko pomembno in celo približno enako nasičajo več višjih 
faktorjev oz. vrednotnih kategorij, kot je to npr. vrednota svoboda, ki je zato v oklepaju navedena na dveh 
mestih (Musek, 2000; Musek, 2015). 
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integracije obeh modelov v celovito in enotno strukturno teorijo vrednot analiziral podatke, 
ki jih je pridobil z lestvico MLV, in tiste, ki so bili pridobljeni z lestvico SVS. Interpretacija 
rezultatov je potrdila tako veliki apolonski kot tudi dionizični kompleks vrednot. Prav tako so 
si blizu vse štiri kategorije po Musku (hedonski, izpolnitveni, potenčni in moralni tip – 
razvrščanje vrednotnih usmeritev v štiri faktorske komponente) in kategorije, ki jih je na 
podlagi svojega modela na podoben način naredil iz modela SVS. Tudi domene po Rokeachu 
lahko razvrstimo v dve kategoriji: apolonske in dionizične. 

Integralna strukturna teorija vrednot nam omogoči jasen in pregleden vpogled v gornji 
del hierarhije vrednotnega prostora (tabela 4). Model te strukturne hierarhije sestavljajo 
vrednotne velekategorije na vrhu, sledijo jim široke kategorije vrednot in nazadnje najdemo 
vrednotne kategorije, ki ustrezajo osmim Rokeachovim domenam motivov in vrednot 
(Musek, 2010). 

Tabela 4.  

Hierarhični model človekove motivacije in vrednot (Musek, 2010) 

ČLOVEKOVA MOTIVACIJA 

DIONIZIČNA APOLONSKA 

HEDONSKA POTENČNA MORALNO 
KONFORMNA 

HUMANISTIČNA 

uživanje socialna moč prosocialnost samousmerjanje 

varnost doseganje konformizem zrelost 

1.3  Odločanje 

Na naše odločanje lahko vpliva več dejavnikov. V našem življenju se velikokrat znajdemo 
v situacijah, ko se moramo poleg avtomatiziranih in rutinskih dejavnostih odločati in pri tem 
zavestno izbirati. Odločitve in izbire so tako podlaga za urejanje najpomembnejših stvari v 
našem življenju, kot so npr. odločitev za šolanje, poklic, življenjskega partnerja, otroke itd. 
(Musek, 2010). 

Kadar se odločamo, ocenjujemo možne izide (alternative) in izbiranje med njimi. Pri tem 
imamo največkrat več možnosti, več alternativ in ravno zaradi tega izbiramo in se na podlagi 
izbire oz. izbir tudi odločamo. Izbira več alternativ je tako lahko prisotna npr. pri odločanju za 
smer študija (Musek, 2010). Musek (2000) je ugotovil, da lahko na podlagi vrednotnih 
usmeritev študentov napovemo njihovo smer študija in izbiro poklica. Pri študentih 
Akademije za glasbo in Teološke fakultete prevladujejo apolonske vrednote, medtem ko pri 
študentih, ki obiskujejo Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za družbene vede in Pravno 
fakulteto, prevladujejo dionizične vrednote. 

Velikokrat odločitve sprejemamo v popolni gotovosti, ko so vsi izidi odločitve jasni, 
pogosto pa temu ni tako. Redko namreč preverimo čisto vse alternative, preden se za nekaj 
odločimo. Pri hitrem odločanju, kot je npr. med hitro vožnjo z avtomobilom, za kaj takega 
niti nimamo časa (Musek, 2010), kadar pa se odločamo za delo v tujini, nam lahko pri sami 
odločitvi in kasnejši selitvi primanjkuje dovolj informacij o tem, kaj vse je potrebno postoriti 
in kaj je dobro vedeti ob selitvi v tujino in pričetku dela v nekem tujem podjetju, zato je 
potrebno uporabiti različne vire za pridobivanje informacij o tuji državi, situaciji dela ipd. 
(EURES, 2014). 
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Odločitve delimo na življenjske in vsakdanje in jih glede na to razlikujemo tudi po 
pomembnosti. Najpomembnejše so tiste, ki dolgoročno vplivajo na naše življenje, t. i. 
življenjske odločitve. Mednje uvrščamo veliko kategorij odločitev: družinske odločitve, 
odločitve v zvezi z lastno izobrazbo, šolanjem in študijem, odločitve v zvezi z zdravjem in 
zdravljenjem, odločitve za družabne stike, prijateljstva in družabna angažiranja, odločitve v 
zvezi z bivanjem in stanovanjem, odločitve v zvezi s spolnimi, heteroseksualnimi in 
ljubezenskimi odnosi, odločitve za večje finančne transakcije in nakupe, odločitve v zvezi s 
spremembo življenjskega sloga ter odločitve v zvezi s konjički, interesi in prostim časom 
(Musek, 2010). 

1.3.1 Odločanje in vrednote 

Vrednote se povezujejo z vsemi področji našega življenja in to tam, kjer je to najbolj 
pomembno, to je pri odločanju. Čim bolj so naše življenjske odločitve pomembne in čim bolj 
so dolgoročne, tem bolj so povezane z vrednotnimi usmeritvami. Slednje tako veljajo kot 
najpomembnejši napovedniki izbire šolanja in poklica ter nazorskih odločitev, kot so npr. 
naša politična in verska prepričanja, zelo pa so pomembne tudi pri izbiri partnerja. Majhna je 
namreč verjetnost, da se bomo dolgoročno navezali na partnerja, s katerim ne delimo 
podobnih vrednot, stališč in prepričanj. Tudi število otrok lahko napovemo na podlagi 
vrednotne usmerjenosti staršev. Poleg omenjenega vrednote korelirajo tudi z drugimi 
odločitvami in predvsem z raznimi drugimi stališči in prepričanji: z odnosom do manjšin, 
priseljencev, kaznovalne politike, evtanazije, splava, demokracije, zdravega načina življenja 
itd. (Musek, 2010). 

Izpolnjene vrednote pomembno vplivajo na naše psihično blagostanje in zdravje, poleg 
tega pa lahko na podlagi informacij o vrednotnih usmeritvah posameznika do neke mere 
napovedujemo tudi temeljne dimenzije osebnosti, npr. ekstravertnost, nevroticizem in druge 
(Musek, 2010; Strniša, 2007). 

1.4  Motivi 

Musek (2000) je v svoji teoriji vrednote opredelil kot splošna pojmovanja in prepričanja 
o pojavih, h katerim si prizadevamo in nam zato predstavljajo neke vrste ideale oz. cilje, ti 
cilji pa so posebna vrsta motivacijskih ciljev, ki so zelo posplošeni in hkrati visoko cenjeni. S 
pomočjo predloga sheme jih je opisal tudi kot motivacijske cilje najvišjega hierarhičnega 
reda. Kobal Grumova in Musek (2009) navajata, da so cilji sestavni elementi sleherne 
motivacije, motivacijo pa definirata kot usmerjeno vedenje oz. obnašanje, ki jo opredeljuje 
vrsta dejavnikov in značilnosti, med katerimi so: vedenje, usmerjenost, organizem, vzrok, 
namen, cilj itd. Tudi vsako naše vedenje ima svoj cilj, s katerim želimo zadovoljiti neko našo 
potrebo. Cilj predstavlja različne psihične entitete, npr. določena emocionalna stanja, 
razpoloženja, duhovna stanja, osebnostne lastnosti oz. razsežnosti, vrednote itd. Musek 
(2000) navaja tudi, da so vrednote pomembni cilji motivacije. Cilj je lahko tudi objekt ali 
sredstvo, ki omogoči izravnavanje primanjkljaja, ta pa pomeni snovno ali informacijsko 
neravnovesje pri človeku (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Motivacijo Musek (2005) razloži kot k cilju usmerjeno obnašanje. Pomeni dejavnike, ki 
aktivirajo in usmerjajo obnašanje. Navaja, da je naše obnašanje med drugim bistveno bolj 
učinkovito, če ga spodbujajo emocije, kot so npr. ljubezen, navdušenje, strah ali jeza. 
Emocije so tako neogiben spremljevalec motivacije. 
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Poznamo različne vrste motivacije. Te so posledica preučevanja motivacije, ki zajema 
procese spodbujanja in usmerjanja vedenja. Ti procesi imajo dva izvora: prvi je v 
posamezniku samem, drugi pa v zunanjih izkušnjah (Kobal Grum in Musek, 2009). Različne 
vrste motivacije je možno prikazati v obliki hierarhičnega modela motivacije, kar je storil 
Reeve (2005), pri čemer je opredelil, kaj so človekovi notranji motivi. Ti se delijo na potrebe 
(fiziološke, psihološke in socialne), kognicije (kot izvor motivacije se nanašajo na 
posameznikove načine mišljenja, ki so sestavljeni iz ciljev, osebne kontrole in sebstva) in 
emocije, ki so specifična vrsta motivacije (Reeve, 2005). 

Musek (2005) motiv definira kot potrebo ali željo, ki spodbuja (energizira, aktivira) 
dejavnost in jo usmerja k nekemu cilju. Poleg te navede še druge definicije: da je motiv 
občutena napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu ciljnemu objektu; da je motiv notranji 
proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju usmerjenega obnašanja; da je 
motiv sestavljen iz niza dejavnikov, ki vzpodbujajo in usmerjajo obnašanje itd. 

Poznamo primarne in sekundarne motive. Primarni motivi so vrojeni, značilni pa so tako 
za človeka kot za živali. Kobal Grumova in Musek (2009) znotraj primarnih motivov ločujeta 
med potrebami in psihološkimi motivi. Med potrebe uvrščata lakoto, žejo, spolnost, potrebo 
po spanju, izogibanje bolečini, agresivnost, strah itd., kar je lahko značilno tako za človeka 
kot za živali, medtem ko so psihološki motivi značilni le za človeka. Med nje uvrščata npr. 
motiv združevanja (izrazit motiv po skupinskem sodelovanju z drugimi), motiv zaščite (težnja, 
da bi ščitili in varovali druge), motiv raziskovanja (pomeni človekovo radovednost, zanimanje 
za novice, znanost, umetnost, glasbo ipd.), motiv uveljavljanja (želja posameznika, da bi 
užival ugled, spoštovanje, da bi imel višji status, večjo plačo, da bi napredoval itd.), motiv 
ugajanja (težnja, da bi ugajali, bili lepi, privlačni, lepo oblečeni), motiv borbenosti (nagibanje 
k nasilju v želji, da bi bili nasprotniki uničeni) itd. Ko govorimo o motivaciji človeka in 
sekundarnih motivih, te pogosto imenujemo tudi socialni motivi, saj so pridobljeni z 
izkušnjami prek vzgoje. Med temi so temeljnega pomena zlasti storilnost, moč, prosocialni 
motivi, motivi konformnosti in številni specifični motivi (Encyclopædia Britannica, 2007; 
Kobal Grum in Musek, 2009). 

1.5 Odločitev za delo v tujini 

Vedno večja kompleksnost mednarodne mobilnosti delavcev v svetu današnje globalne 
ekonomije je vzbudila zanimanje različnih raziskovalcev za raziskovanje tega pojava. Zaradi 
nenehnih sprememb zahtevnosti nalog se je spremenilo trajanje bivanja posameznikov v 
tujini, ki se tja odselijo zaradi dela. Veljalo je, da se posameznike po navadi pošlje (ali pa 
gredo samoiniciativno) v tujino za obdobje od treh do petih let, zadnja leta pa se je ta trend 
spremenil. Podrobno poznavanje te kompleksnosti pripomore k lažjemu rekrutiranju 
posameznikov tako znotraj podjetja kot tudi iz širšega trga dela, ki bi lahko naloge v 
mednarodnem okolju opravljali čim bolje. Po mnenju avtorjev McKenne in Richardsona 
(2007) se je namreč tudi tega področja potrebno lotiti strateško, predvsem znotraj 
organizacije pri izbiri kandidatov, pripravi na njihov odhod, pomoči pri odhodu, vodenju 
postopka odhoda in dela v tujini, nagrajevanju kandidata, prihodu kandidata nazaj v matično 
organizacijo, predvsem pa je potrebno dobro poznati zahteve naloge, ki jo bo kandidat 
opravljal, saj lahko na tej podlagi izberemo čim bolj primernega kandidata. 
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1.5.1 Preverjanje razpoložljivosti in motivacije zaposlenih za opravljanje mednarodne 
naloge 

Brett in Stroh (1995) sta v svoji študiji na vzorcu ameriških menedžerjev, ki delajo v eni 
izmed mednarodnih korporacij, in njihovih zakoncev ugotavljala razpoložljivost za opravljanje 
delovne naloge v tujini. Rezultati so pokazali, da je bila želja po selitvi v tujino predvidena oz. 
napovedana glede na odnos menedžerjev do selitve v splošnem ter glede na željo po selitvi 
znotraj domovine. Prav tako so na omenjeno željo pomembno vplivali občutki njihovih 
zakoncev. Partnerji anketiranih menedžerjev so pomembno vplivali na njihove namere po 
selitvi v tujino, menedžerji pa na namere svojih partnerjev niso vplivali. Če je bil partner 
pozitiven glede želje po selitvi in delu v tujini, potem je glede te namere bil pozitiven tudi 
menedžer oz. menedžerka. Priporočata, da se korporacije pri svojih odločitvah, koga poslati 
v tujino, pri tem ozirajo tudi na želje njihovih partnerjev, v splošnem pa naj zmeraj preverijo 
namene in namere tistih kandidatov, ki bi v tujino naj odšli. 

Na vzorcu menedžerjev iz Singapurja sta K. H. Chew in Zhu (2002) raziskala njihovo 
razpoložljivost za opravljanje mednarodne naloge in njihovo željo po opravljanju 
mednarodne naloge. Da bi lahko razumeli dejavnike, ki vplivajo na željo po opravljanju 
delovne naloge v tujini in morebitno sprejetje opravljanja delovne naloge v tujini, sta 
raziskala vpliv družine, kariere, kulture, države gostiteljice in osebnostnih značilnosti, 
povezanih s podjetništvom. Rezultati kažejo, da na intenzivnost želje po selitvi in opravljanju 
mednarodne naloge vplivajo družina (udeleženci so navajali predvsem možnosti za 
izobraževanje svojih otrok in dobro zdravstveno oskrbo), zakonec ali zakonka, otroci ter 
osebnostne značilnosti menedžerjev, povezane s podjetništvom (angl. personal 
entrepreneurial characteristics). Kariera (potreba po uspehu in potreba po razvoju kariere, 
želja po tveganju), odnos zakonca ali zakonke do opravljanja dela v tujini ter želja po iskanju 
zabave in vznemirljivosti vplivajo na odločitev za sprejetje naloge oz. dela. Pomembni 
dejavniki, ki prav tako vplivajo na omenjeno, so prejšnje mednarodne izkušnje oz. 
poznavanje več različnih kultur (kar pomeni bolj realistična pričakovanja glede države 
gostiteljice in opravljanja delovne naloge v tej državi), osebnostne značilnosti posameznih 
udeležencev, ki so povezane s podjetništvom (npr. obseg načrtovanja specifičnih strategij pri 
razvoju posameznikove kariere), ter politična stabilnost in razvitost države gostiteljice. Mlajši 
kot so otroci, bolj verjetno je, da bodo udeleženci odšli delat in živet v tujino skupaj z njimi, 
saj želijo, da se ti šolajo v domovini. 

Choquette, Haines in Saba (2008) so na vzorcu delovno aktivnih alumnijev poslovne šole 
v Kanadi ugotavljali, kako se motivacijski konstrukt intrinzične (notranje) motivacije za 
opravljanje delovne naloge v tujini povezuje s spremenljivkami interesa za opravljanje te 
naloge. Večja intrinzična motivacija je povezana z večjo željo in večjo možnostjo po sprejetju 
opravljanja delovne naloge v tujini in z željo po komunikaciji v tujem jeziku. Ekstrinzična 
(zunanja) motivacija za opravljanje delovne naloge v tujini je pozitivno povezana s 
pomembnostjo praks pomoči pri mednarodni mobilnosti. Večja kot je ekstrinzična 
motivacija, večje je pričakovanje ovir udeležencev raziskave pri opravljanju delovne naloge v 
tujini. Slednja ni povezana z željo po opravljanju delovne naloge v tujini. Ženske so imele v 
primerjavi z moškimi manjšo željo po opravljanju delovne naloge v tujini, prav tako so isto 
navajali tudi tisti udeleženci, ki imajo otroke. Poročeni so z opravljanjem delovne naloge v 
tujini povezovali več ovir kot samski. Avtorji želijo s svojo študijo opozoriti na pomembnost 
upoštevanja motivacijskih konstruktov (glede na teorijo samodeterminacije oz. 
samodoločenosti avtorja Deca in Ryana, 1985) pri delu kadrovskih služb v organizacijah, ki 
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opravljajo selekcijo kandidatov, ki bi naj bili napoteni na opravljanje delovne naloge v tujino. 
Njihove motivacijske konstrukte naj upoštevajo tudi pri izvajanju treningov pred njihovim 
odhodom. 

1.5.2 Motivi, ki vplivajo na posameznikovo odločitev za delo v tujini 

Inkson idr. (1997) ločujejo med dvema različnima modeloma, v katera lahko uvrstimo 
posameznike, ki so pridobili mednarodno izkušnjo dela v tujini. Ta izkušnja lahko pomeni 
dodaten dejavnik pri razvijanju posameznikove kariere, pri razvoju podjetja in razvoju 
nacionalnih kompetenc, tako pri delu doma kot tudi v tujini. Prvi model so poimenovali 
naloga v tujini, drugega pa čezmorska izkušnja. Pri prvem je posameznik na začasno delo v 
tujino napoten s strani mednarodne organizacije, v kateri dela, pri čemer se pričakuje, da bo 
po vrnitvi nazaj dalje delal v isti organizaciji, a na drugačnem delovnem mestu. Pri drugem 
modelu je posameznik odšel v tujino zaradi izkušnje dela v tujini samoiniciativno, pri čemer 
bo stroške potovanja in bivanja kril sam, poleg dela pa bo v tuji državi tudi potoval, 
pridobival različne izkušnje in spoznaval državo, v kateri bo naseljen. Po zadostni zadovoljitvi 
potrebe po izkušnjah v tujini se bo posameznik vrnil nazaj v domovino. 

Tabela 5.  

Različna modela, v katera lahko uvrščamo posameznike, ki gredo na delo v tujino (Inkson idr., 
1997) 

 NALOGA V TUJINI ČEZMORSKA IZKUŠNJA 

POBUDA s strani organizacije s strani posameznika 

CILJI DELA V 
TUJINI 

specifični projekti v organizaciji širši posameznikov razvoj 

FINANCIRANJE plača in izdatki organizacije osebni prihranki in občasen 
zaslužek 

TIP KARIERE organizacijska brezmejna 
 

V raziskavi, na podlagi katere sta bila oblikovana prikazana modela, je večina 
posameznikov spadala v model čezmorske izkušnje. Tako je bil njihov najbolj izražen motiv za 
delo v tujini pobuda s strani posameznika, sledila sta jim motiva posameznikova želja po 
raziskovanju in učenje nečesa novega. Posamezniki so navedli, da so po vrnitvi v domovino 
razširili svoja obzorja glede narave delovnega mesta, kar pomeni, da lahko opravljajo različne 
naloge in delajo na raznolikih delovnih mestih, saj so razvili veliko kompetenc, ki jih sedaj 
lahko uporabijo na več področjih. Nekateri imajo tudi večji interes po samostojni podjetniški 
poti. Navajajo tudi, da so se vrnili samozavestnejši, z jasnejšim kariernim fokusom in večjim 
samozaupanjem (Inkson idr., 1997). Nekateri posamezniki verjamejo, da bodo imeli po 
vrnitvi v domovino boljše možnosti za zaposlitev, kar jim bo omogočila prav izkušnja dela v 
tujini (Brewster in Suutari, 2000). 

McKenna in Richardson (2002) sta v svojo študijo vključila britanske akademike, ki so v 
času raziskovanja delali v državah Nova Zelandija, Singapur, Turčija in Združeni arabski 
emirati, tam pa so v povprečju živeli do deset let. Za delo v tujini so se odločili 
samoiniciativno. Izkazalo se je, da je največ posameznikov odšlo na delo v tujino zaradi želje 
po raziskovanju sveta, natančneje po obisku različnih držav, in zaradi želje po izkušnji 
spoznavanja različnih kultur v večjem obsegu kot lahko to ponudijo počitnice v tuji državi. 
Tako so se za bivanje in delo v državi gostiteljici odločili ravno zaradi privlačnosti za 
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raziskovanje te države prek potovanj. Prav tako jih je veliko navedlo, da so odšli na delo v 
tujino zaradi iskanja možnosti za razvoj osebnega in profesionalnega oz. kariernega področja 
življenja, med drugim tudi zaradi iskanja boljših pogojev dela v primerjavi s tistimi v 
domovini. Navedli so tudi, da so bile njihove potrebe po raziskovanju sveta po večini 
zadovoljene. 

Nadalje sta McKenna in Richardson (2006) na istem vzorcu britanskih akademikov, ki so 
na delo v tujino odšli samoiniciativno, s pomočjo modela o zvestobi do matične organizacije 
in gostiteljske organizacije avtorjev Blacka in Gregersena (1992) raziskala značilnosti in 
intenziteto njihovega odnosa do domovine in države gostiteljice. 

Tabela 6.  

Spremenjen model odnosa do domovine in države gostiteljice (McKenna in Richardson, 2006) 

  
šibek 

Posamezniki, ki 
dojemajo sami sebe 
kot »proste agente«. 

Posamezniki, ki 
dojemajo sami sebe 

»oditi kot 
domorodec«. 

 
odnos do 

domovine 
 

močan 
Posamezniki, ki 

pustijo svoja »srca 
doma«. 

Posamezniki, ki 
dojemajo sami sebe 

kot »dvojne 
državljane«. 

 

 šibek močan 

odnos do države gostiteljice 

 
Največ akademikov sta avtorja glede na analizo njihovih odgovorov uvrstila v skupini 

prostih agentov in dvojnih državljanov. Sledijo jim akademiki, ki sebe dojemajo kot proste 
agente, in oditi kot domorodec ter tisti, ki pustijo svoja srca doma. Slednji so navajali, da jih z 
domovino povezujejo predvsem družina in prijatelji, ki tam živijo, zato imajo do domovine 
močnejši odnos. Akademiki, ki so lahko lažje in hitreje obiskovali domovino (tisti, ki so živeli v 
Združenih arabskih emiratih), imajo v primerjavi s posamezniki, ki jim je zaradi razdalje to 
težje omogočeno (tisti, ki so živeli na Novi Zelandiji), prav tako močnejši odnos do domovine. 
Močnejši odnos do države gostiteljice v primerjavi s tistimi, ki so dobili le začasno delovno 
vizo, so imeli akademiki, ki so dobili časovno neomejeno delovno vizo. Zaradi neomejene 
delovne vize so poglabljali odnos z državo gostiteljico. Večina jih je navedla, da se med 
prebivalci države gostiteljice ne počutijo sprejeti, ker so tujci, zaradi česar tudi niso poglobili 
svojega odnosa z državo gostiteljico (McKenna in Richardson, 2006). Black in Gregersen 
(1992) navajata, da se lahko posameznikova zvestoba in odnos do domovine ter države 
gostiteljice zaradi trajanja bivanja v državi gostiteljici spremenita. Tako lahko posameznike 
po nekaj časa bivanja v državi gostiteljici uvrščamo v drugačno skupino posameznikov glede 
na značilnosti prikazanega modela kot na začetku njihovega bivanja. 

Dickmann idr. (2008) so se spraševali, kateri motivi vplivajo na odločitev kandidatov za 
sprejetje opravljanja določene naloge v tujini tako s perspektive posameznika kakor tudi 
podjetja, ki ga napotuje v tujino. Motivi organizacije in motivi posameznika namreč niso 
nujno vedno usklajeni. Ugotovili so, da organizacije lahko pri teh odločitvah signifikantno 
podcenjujejo kandidatovo vrednotenje pomembnosti njegove kariere, usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja ter njegove potrebe po razvoju, hkrati pa precenjujejo 
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finančni imperativ in nekatere motive, povezane z družino. Pri posameznikih se je izkazalo, 
da so nekateri izmed omenjenih motivov povezani z izidi, ki jih opravljanje določene naloge v 
tujini prinese, ti pa so povezani s kariernim kapitalom, ki so ga pridobili zaradi opravljene 
naloge. Na odločitev posameznikov je vplivala predvsem skrb za družinske člane (mlajše in 
starejše) – kako bi lahko skrbeli zanje ob njihovi odsotnosti ter želja partnerja po selitvi, pri 
čemer so se slednji motivi izkazali za oviro pri odločitvi za odhod. Za odhod jih je pretežno 
motivirala želja po izkušnji dela v tujini. 

Razdelitev posameznikov v skupine z enakimi razlogi za selitev sta v svoji študiji prva 
naredila pionirja na področju raziskovanja razlogov za delo v tujini in selitev v tujino pri 
posameznikih z akademsko izobrazbo McKenna in Richardson (2002), pri čemer lahko en 
posameznik spada v več različnih skupin, kadar ima oz. navaja več različnih razlogov za delo v 
tujini in posledično selitev v tujino. Posameznike tako lahko uvrstimo v naslednje skupine: 

a) raziskovalci (želja po novih doživetjih, pustolovščini in izzivih, potovanju), 
b) arhitekti (gradnja poklicne kariere), 
c) plačanci (finančni motivi: zaslužiti in prihraniti večjo vsoto denarja, boljše možnosti 

za finančno oskrbo družine), 
č)  begunci (sprememba načina življenja, beg). 

Avtorja Lauring in Selmer (2010) sta na vzorcu akademikov, ki so se za selitev v tujino 
zaradi dela odločili samoiniciativno, preverjala povezavo med razlogi za odločitev za delo v 
tujini in njihovo starostjo ter njihovim spolom. Mlajša skupina akademikov je v povezavi z 
omenjenimi skupinami (raziskovalec, arhitekt, plačanec in begunec) v vseh štirih primerih 
dosegla signifikantno višje rezultate kot starejša skupina akademikov. Ti so bili tudi bolj 
ekstrinzično motivirani pri odločitvi za selitev v primerjavi s starejšimi akademiki, njihovi 
motivi za selitev so bili predvsem pustolovščina, kariera in denar. Skupina akademikov 
moškega spola je dosegla signifikantno višje rezultate pri skupini razlogov plačanec in 
begunec. Njihovi motivi so bili tako predvsem denar in možnosti za spremembo osebnega 
načina življenja. Iso-Ahola (1983; Lauring in Selmer, 2013) navaja, da so posamezniki 
motivirani za selitev v tujino zaradi dveh glavnih razlogov: iskati in bežati. Tako je prva 
skupina posameznikov, raziskovalci, usmerjena k iskanju, medtem ko so posamezniki iz 
skupine begunci usmerjeni k bežanju. 

Nadalje sta Lauring in Selmer (2012) na istem vzorcu akademikov analizirala njihove 
razloge za selitev v tujino. V povprečju so največkrat odšli na delo v tujino zaradi bega pred 
njihovim osebnim načinom življenja, ki so ga imeli v domovini. V splošnem so posamezniki 
kot razloge pri odločitvi za delo v tujini navedli še željo po pustolovščini, boljše finančne 
pogoje in karierne priložnosti. Posamezniki so bili s svojim delom v tujini zelo zadovoljni. 
Priporočata, da naj bo vsaka organizacija, ki pošilja svoje kandidate na delo v tujino, pozorna 
na razloge za odločitev za delo v tujini, ki jih ti navajajo. 

Dickmann, Doherty in Mills (2011) so se lotili raziskovanja vpliva različnih motivov za 
delo v tujini pri posameznikih, ki so to storili po lastni volji oz. samoiniciativno in brez 
podpore neke delovne organizacije, ter pri posameznikih, ki so bili na delo v tujino napoteni s 
strani delovne organizacije, v kateri delajo. Odločitev za delo v tujini tako po mnenju avtorjev 
v njihovi študiji sestavljajo različni motivi oz. motivacijske komponente. Sestavili so lestvico 
Odločitev za delo v tujini (angl. Decision to Work Abroad Measure; 2011), ki so jo uporabili 
pri svoji študiji, v svojem magistrskem delu pa sem jo uporabila tudi jaz. Pri prvi skupini 
posameznikov, ki so odšli na delo v tujino samoiniciativno, so ugotovili, da sta najvišje 
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izražena faktorja za odločitev za delo v tujini lokacija in država gostiteljica, najvišje izražena 
posamezna postavka oz. motiv odločitve za delo v tujini pa je želja po pustolovščini. Pri drugi 
skupini posameznikov, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani delovne organizacije, v 
kateri delajo, so ugotovili signifikantno pomembnost specifičnih kariernih motivov: služba, 
spretnosti za opravljanje ponujenega dela in vpliv dela v tujini na njihovo kariero. 

1.5.3 Razmišljanje Slovencev o delu v tujini 

Horvatova, Klunova in Sajinčičeva (2016) so na vzorcu delovno aktivnih Slovencev 
raziskale vpogled v njihovo razmišljanje o delu v tujini ter hkrati tudi njihov odnos do dela v 
tujini. Postavile so jih v hipotetično situacijo, v kateri jim je delodajalec ponudil delo v tujini 
za obdobje treh let, pri čemer so morali presoditi pomembnost določenih dejavnikov pri 
odločitvi, ali bi delo sprejeli ali ne. Ugotovile so, da bi hipotetično ponujeno delo v tujini 
zagotovo sprejela manj kot petina Slovencev. Za to bi se najverjetneje odločili udeleženci v 
dvajsetih letih, vsak deseti pa se za delo v tujini ne bi odločil pod nobenim pogojem. Približno 
polovica Slovencev iz vzorca torej razmišlja o odhodu v tujino, druga polovica pa bi raje 
ostala v matični državi. Moški bi se za delo v tujini odločili v večji meri kot ženske. Glede na 
starost bi možnost dela v tujini najverjetneje sprejeli udeleženci, stari od 20 do 29 let in od 
starosti 60 let naprej. Glede na izobrazbo bi se za delo v tujini najverjetneje odločili 
udeleženci s srednješolsko izobrazbo in izobrazbo visokošolske prve stopnje. Pomembno 
vlogo pri odločitvi za delo v tujini igrajo primernost države (varnost in politična stabilnost), 
višina plače, vsebina dela in priložnosti, povezane z njim. Največji razlogi proti odhodu so 
pogrešanje družine in prijateljev, izguba partnerskega odnosa (mladim pomembnejše kot 
starejšim, starim med 50 in 59 let), slabša plača v tujini v primerjavi z matično državo in 
prilagoditev na novo okolje (skrbi glede znanja tujega jezika, urejanje birokratskih zadev, 
vzpostavitev nove socialne mreže). 
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2. Raziskovalni problem in hipoteza 
Cilji magistrskega dela so preučiti pomembnost vrednot Slovencev, ki delajo in živijo v 

tujini, in izraženost njihovih motivov odločitve za delo v tujini ter ugotoviti povezanost 
posameznih vrednot s posameznimi motivi odločitve za delo v tujini ter demografskimi 
značilnostmi. 

Glede na to, da na temo motivov odločitve za delo v tujini obstaja malo literature, sem si 
zastavila štiri raziskovalna vprašanja: 

1. Katere vrednote so pomembne Slovencem na delu v tujini? 
2. Kakšna je njihova izraženost posameznih motivov odločitve za delo v tujini? 
3. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti posameznih motivov 

odločitve za delo v tujini med tistimi posamezniki, ki so odšli na delo v tujino 
samoiniciativno, in tistimi, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani delovne 
organizacije v Sloveniji, v kateri delajo? 

4. Ali obstaja povezanost med posameznimi vrednotami s posameznimi motivi 
odločitve za delo v tujini? 

- Vrednota znanje in motiv možnosti za razvijanje znanj in spretnosti. 
- Vrednota uspeh v poklicu in motiv boljše karierne priložnosti v državi 

gostiteljici in poklicni izzivi dela v tujini. 
- Vrednoti denar in imetje ter motiv vpliv na osebne finance. 
- Vrednota polno in vznemirljivo življenje in motiv želja po pustolovščini. 
- Vrednote ljubezen, ljubezen do otrok in razumevanje s partnerjem ter 

motiv biti blizu ljubljeni osebi ali osebam. 

Zadnje raziskovalno vprašanje sem si postavila glede na definiciji in opredelitev vrednot 
ter motivov. Musek (2000) namreč vrednoto definira kot neke vrste ideal ali cilj, ki je 
posebna vrsta zelo posplošenih in visoko cenjenih motivacijskih ciljev, motiv pa definira kot 
potrebo ali željo, ki spodbuja dejavnost in jo usmerja k nekemu cilju (Musek, 2005). Tako 
pričakujem, da npr. udeleženci, ki visoko vrednotijo pomembnost vrednote znanje, prav tako 
visoko ocenjujejo pomembnost vpliva motiva možnosti za razvijanje znanj in spretnosti na 
njihovo odločitev za delo v tujini, saj vrednota tako predstavlja nek cilj, za katerega si 
prizadevamo, motiv pa predstavlja potrebo ali željo, ki našo dejavnost spodbuja in jo usmerja 
k cilju. Musek (2000) nadalje navaja, da vrednote niso identične z motivi, interesi ali celo 
potrebami, saj vrednote vključujejo jasne elemente kognicije, kar jih razlikuje od tipično 
motivacijskih in dinamičnih pojavov. Pogačnik (1986; Musek, 2000) razlaga, da so vrednote 
kognitivne reprezentacije motivov.  

Glede na izsledke predhodnih raziskav na temo vrednot sem si zastavila eno delovno 
hipotezo. 

Hipoteza 1 

Raziskovalci glede povezanosti demografskih značilnosti z vrednotami v splošnem 
ugotavljajo, da pomembnost apolonskih vrednot s starostjo narašča, pomembnost 
dionizičnih pa upada (Lešnik Musek, 1996; Musek, 2000; Musek, 2000; Pogačnik, 2002). 
Glede na izsledke raziskav so se pokazale razlike med spoloma v ocenjevanju pomembnosti 
vrednot. Ženske ocenjujejo kot pomembnejše apolonske vrednote, moški pa vrednote, ki 
spadajo v dionizično sfero (Musek, 1989; Musek, 2000; Pogačnik, 2002). Izkazalo se je tudi, 
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da osebe z višjo izobrazbo ocenjujejo izpolnitvene vrednote višje v primerjavi z nižje 
izobraženimi (Hofstede, 1980; Musek, 2000; Pogačnik, 2002). Predpostavljam, da se 
velekategoriji apolonskih in dionizičnih vrednot ter vrednote izpolnitvenega tipa Slovencev v 
tujini povezujejo z demografskimi značilnostmi starost, spol in izobrazba.  
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3. Metoda 

3.1  Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 262 Slovencev, ki so v času raziskave živeli in delali v tujini, med 
katerimi je 32 % moških (84 oseb) in 68 % žensk (178 oseb). Stari so bili v povprečju 33 let 
(SD = 7,4), s starostnim razponom od 20 do 67 let (Me = 31). V tujini so živeli v povprečju štiri 
leta, pri čemer so nekateri delali v tujini manj kot eno leto, eden izmed udeležencev pa v 
tujini živi že 50 let (Me = 3). 

Glede na izobrazbo je največ udeležencev (32 %) zaključilo visokošolski strokovni ali 
univerzitetni program 1. bolonjske stopnje, 26 % ima zaključen magisterij stroke 2. bolonjske 
stopnje, 21 % jih je zaključilo gimnazijsko ali srednje poklicno ali tehniško izobraževanje, 7 % 
jih ima magisterij znanosti po prejšnjem univerzitetnem programu, 6 % višješolski ali 
višješolski strokovni program, 4 % imajo zaključen doktorat znanosti, 3 % nižje poklicno 
izobraževanje (dve- ali triletno), 1 % udeležencev pa ima zaključeno osnovno šolo. 

94 % (246 oseb) jih je na delo v tujino odšlo samoiniciativno, 6 % (16 oseb) pa je bilo v 
tujino napotenih s strani delovne organizacije v Sloveniji, v kateri delajo. 56 % jih je navedlo, 
da so odšli v tujino sami, 25 % jih je odšlo v tujino skupaj s partnerjem ali partnerko, 11 % 
skupaj s svojim partnerjem ali partnerko in otroki, 5 % jih je pod možnostjo drugo navedlo: 
samo z otroki, odšel sem k prijateljici, odšla sem k možu, zaradi poroke, k partnerki, z očetom 
in s sestro. 2 % sta odšla v tujino s prijateljico ali prijateljem ter 1 % s starši. 

Skupino posameznikov (246 oseb), ki so odšli na delo v tujino samoiniciativno, sestavlja 
69 % (170 oseb) posameznic in 31 % (76 oseb) posameznikov. V povprečju so ti posamezniki 
stari 32 let (SD = 6,8). 55 % jih je na delo v tujino odšlo samih, 26 % jih je odšlo skupaj s 
svojim partnerjem/partnerko, 10 % skupaj s svojim partnerjem/partnerko in otroki, 2 % s 
prijateljem/prijateljico, ena oseba pa je odšla s starši. 5 % jih je pod možnost drugo navedlo: 
k možu, mož je živel in delal v tujini, najprej sama, partner se je odločil in prišel kasneje, 
prijateljico sem imela že tam, s sestro, spoznala sem partnerja in se preselila k njemu, z 
očetom, z otroci (3-krat), za svojo partnerko, zaradi poroke. 

Skupino posameznikov (16 oseb), ki je na delo v tujino bila napotena s strani delovne 
organizacije v Sloveniji, v kateri delajo, sestavlja polovica moških in polovica žensk. V 
povprečju so ti posamezniki stari 39 let (SD = 12). 63 % jih je odšlo v tujino samih, 25 % 
skupaj s svojim partnerjem/partnerko in otroki, 6,3 % (ena oseba) skupaj s svojim 
partnerjem/partnerko, prav tako 6,3 % (ena oseba) pa je pod drugo navedla: sam, kasneje se 
mi je pridružila partnerka. 

Udeležence sem povprašala tudi po nazivu njihovega trenutnega delovnega mesta. 
Velika večina jih je namesto delovnega mesta navedla njihov poklic ali pa njihov trenuten 
status (brezposeln, invalid), zato sem se odločila, da njihove odgovore razvrstim po 
standardni klasifikaciji poklicev 2008 (SURS, 2011). Nekatere odgovore sem prevedla, saj so 
udeleženci navajali svoje nazive tudi v tujih jezikih. V teh primerih sem za nazive, za katere 
nisem našla primernega slovenskega prevoda oz. izraza, navedla dobesedni prevod. Ker so 
nekateri navajali nazive njihovega trenutnega delovnega mesta ali njihove izobrazbe v 
angleškem, nemškem in francoskem jeziku, ni bilo mogoče razbrati, ali gre za osebo 
ženskega ali moškega  spola. V teh primerih sem prevod napisala v moški obliki. 15 
udeležencev ni navedlo naziva njihovega trenutnega delovnega mesta. 
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Tabela 7.  

Opisne statistike odseljenih Slovencev na delu v tujini po poklicih (N = 247) 

POKLIC (f) f (%) 

Strokovnjaki/strokovnjakinje 120 48,6 
Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke 39 15,8 
Tehniki in drugi strokovni sodelavci/tehnice in 
druge strokovne sodelavke 

18 7,3 

Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki 
uradniki/visoke uradnice, 
menedžerji/menedžerke 

16 6,5 

Uradniki/uradnice 9 3,6 
Poklici za preprosta dela 8 3,2 
Poklici za neindustrijski način dela 3 1,2 
Upravljavci/upravljavke strojev in naprav, 
industrijski izdelovalci/industrijske izdelovalke in 
sestavljavci/sestavljavke 

2 0,8 

Neuvrščeno 32 13,0 
 

Največ udeležencev, 120, spada v kategorijo strokovnjakov/strokovnjakinj, med katerimi 
je bilo največ učiteljev, raziskovalcev na univerzi, inženirjev ter strokovnjakov za upravljanje 
procesov dela in ljudi. Sledijo jim udeleženci (39), katerih poklici se uvrščajo med poklice za 
storitve ali pa je njihov poklic prodajalec/prodajalka. Med slednjimi je bilo največ natakarjev, 
bolničarjev in osebnih asistentov na domu. V skupini tehnikov in drugih strokovnih 
sodelavcev, v katero spada 18 udeležencev, je bilo največ oseb strokovnih sodelavcev za 
zdravstveno nego. Kar nekaj udeležencev je bilo tudi menedžerjev in uradnikov (med 
uradnike štejemo tudi referente in referentke v turističnih in potovalnih agencijah, ki jih je 
bilo na mojem vzorcu iz omenjene skupine največ). Najmanj poklicev udeležencev, ki delajo 
in živijo v tujini, se uvršča med poklice za preprosta dela, poklice za neindustrijski način dela 
ter med upravljavce/upravljavke strojev in naprav, industrijske izdelovalce/industrijske 
izdelovalke in sestavljavce/sestavljavke. 

Udeleženci so navajali tudi določena delovna mesta, statuse in poklice, ki jih nisem 
mogla uvrstiti v nobeno od kategorij. To so: pisarna, vodja skupine, samostojni podjetnik, 
brezposeln, invalid, projektni vodja, koordinator partnerjevega projekta, projektni asistent, 
vodja marketinga, funkcionar, vodja rezervnih delov, diplomatka, vodja optimizacij spletnih 
strani ter vodja službe za varnost in zaščito na letališču. 

V tabeli 8 sta prikazana frekvenca in odstotek odseljenih udeležencev na delu v tujini po 
državah, pri čemer jih je največ v Veliki Britaniji, Avstriji in Nemčiji. Pri analizi rezultatov so 
bili upoštevani le tisti udeleženci, ki so anketo rešili v celoti. 
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Tabela 8. 

Opisne statistike odseljenih Slovencev na delu v tujini po državah (N = 262) 

DRŽAVA DELA (f) f% 

Argentina 1 0,4 

Avstralija 7 2,7 

Avstrija 44 16,8 

Belgija 14 5,3 

Češka 5 1,9 

Čile 1 0,4 

Danska 4 1,5 

Finska 2 0,8 

Francija 7 2,7 

Grčija 1 0,4 

Irska 5 1,9 

Islandija 1 0,4 

Kanada 5 1,9 

Malta 12 4,6 

Nemčija 38 14,5 

Nizozemska 12 4,6 

Norveška 3 1,1 

Nova Zelandija 1 0,4 

Portugalska 1 0,4 

Španija 6 2,3 

Švedska 9 3,4 

Švica 26 9,9 

Velika Britanija 49 18,7 

Združene države Amerike 4 1,5 

Združeni arabski emirati 4 1,5 

 
Podatki so podobni statističnim podatkom Statističnega urada Republike Slovenije. Ta je 

za leto 2016 ugotovil, da se je nekaj več kot četrtina odseljenih državljanov Slovenije (27 %) 
preselila v Avstrijo, za preostalo večino Slovencev pa so postale države njihovega 
prihodnjega prebivališča Nemčija (20 %), Švica in Združeno kraljestvo Velike Britanije (SURS, 
2017). 

3.2  Pripomočki 

Za namen pridobivanja podatkov sem uporabila Muskovo lestvico vrednot (MLV; Musek, 
1993; Lamovec, 1994) in lestvico Odločitev za delo v tujini (Desicion To Work Abroad 
Measure; Dickmann, Doherty in Mills, 2011). 

3.2.1 Muskova lestvica vrednot – MLV 

Muskova lestvica vrednot – MLV (Musek, 1993; Lamovec, 1994) sestoji iz 54 pojmov oz. 
vrednot. Udeleženci morajo na lestvici od 1 do 100 oceniti pomembnost vsake posamezne 
vrednote na seznamu. Bolj kot jim je posamezna vrednota pomembna, višjo vrednost ji 
pripišejo. Za reševanje lestvice je možno uporabiti dve navodili, v krajši in daljši obliki 
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(Musek, 2000). V raziskavi sem uporabila krajšo obliko, pri čemer avtor lestvice navaja, da jo 
je bolje uporabiti za relativno izobražene osebe. Prva vrednota s seznama »spoznavanje 
samega sebe« ima že določeno vrednost 50. Udeleženci morajo vsako izmed nadaljnjih 
vrednot oceniti na podlagi primerjave z vrednoto »spoznavanje samega sebe« oz. si z njo 
pomagajo pri ocenjevanju vseh vrednot s seznama (Musek, 2000). Vrednote so na seznamu 
razporejene v standardnem vrstnem redu. Poleg vrednosti posameznih vrednot je mogoče 
vrednotiti tudi splošnejše kategorije vrednot. Vrednosti splošnih kategorij dobimo tako, da 
izračunamo povprečja za vrednote, ki določajo: 11 vrednotnih kategorij srednjega obsega 
(vrednotne usmeritve: čutna, varnostna, statusna, patriotska, societalna (demokratična), 
socialna, tradicionalna, kulturna, spoznavna, aktualizacijska, verska), 4 vrednotne kategorije 
večjega obsega ali vrednotne tipe (hedonski, potenčni, moralni in izpolnitveni tip vrednot) in 
2 vrednotni kategoriji največjega obsega (dionizična in apolonska velekategorija). Poleg ocen 
posameznih vrednot lahko dobimo tudi vrednosti za splošnejše kategorije vrednot. 
Konstrukcijski tip veljavnosti MLV zagotavlja, da lestvica dejansko meri pomembnost 
vrednot. Kar zadeva notranjo konsistentnost lestvice, kaže Cronbachov koeficient 
zanesljivosti alfa za običajne postavke, ki znaša 0,94, za standardizirane postavke pa 0,95, na 
to, da je lestvica zanesljiv in veljaven merski instrument (Musek, 2000; Musek, 2004). 

3.2.2 Lestvica Odločitev za delo v tujini 

Lestvico Odločitev za delo v tujini (angl. Decision to Work Abroad Measure) so razvili 
Dickmann, Doherty in Mills (2011). Sestoji iz 34 postavk oz. motivov, ki jih nasiča osem 
različnih faktorjev: lokacija, kariera, izkušnje v tujini, država gostiteljica, koristi za družino, 
odnosi med državo gostiteljico in domovino, osebni odnosi in dejavniki spodbude. 
Udeleženci ocenjujejo vpliv posamezne postavke oz. motiva na njihovo odločitev za delo v 
tujini prek sedemstopenjske opisne lestvice (ni vplivalo, zelo majhen vpliv, majhen vpliv, 
srednji vpliv, znaten vpliv, velik vpliv, zelo velik vpliv). Cronbachovi koeficienti notranje 
skladnosti so bili izračunani za vsak faktor posebej. Koeficienti prvih petih faktorjev (lokacija, 
kariera, izkušnje v tujini, država gostiteljica, koristi za družino) se gibljejo od 0,71 do 0,84, kar 
kaže na srednjo do nizko zanesljivost vsakega posameznega faktorja. Šesti in sedmi faktor 
(odnosi med državo gostiteljico in domovino, osebni odnosi) imata koeficienta zanesljivosti 
0,66 in 0,54, kar kaže na nizko zanesljivost, zadnji, osmi faktor pa je bil iz nadaljnjih 
statističnih obdelav zaradi nesprejemljive zanesljivosti izločen. Veljavnosti lestvice avtorji 
niso preverjali (Dickmann, Doherty in Mills, 2011). Opis rezultatov validacije lestvice za 
namen uporabe v moji raziskavi sem prikazala v nadaljevanju v poglavju Rezultati in v 
prilogah.  

3.3  Postopek 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo spletne ankete, ki je bila na spletu objavljena s 
pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje 1KA, ki se na domeni www.1ka.si 
strežnika Centra za družboslovno informatiko FDV uporablja neomejeno in brezplačno. 

Udeležence sem zbirala s pomočjo družbenih omrežij Facebook in LinkedIn ter 
elektronske pošte. Na Facebooku in LinkedInu sem povezavo do ankete večkrat objavila na 
svojem profilu, prav tako sem jo objavila v različnih skupinah na Facebooku, kot so npr. 
Slovenci v Nemčiji, Slovenci v Londonu, Slovenci v Torontu, Slovenci v Avstraliji, Slovenci v 
Washingtonu, Slovenci v Avstriji, Slovenci na Nizozemskem ipd. Povezavo do ankete sem 
prek družbenih omrežij in po elektronski pošti poslala tudi prijateljem in znancem, ki so v 
času raziskave delali in živeli v tujini, s prošnjo, da povezavo posredujejo dalje tistim 
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Slovencem, ki jih poznajo in prav tako delajo in živijo v tujini (metoda snežne kepe). Ti so 
povezavo do ankete objavili tudi na svojem Facebook profilu. Povezavo sem po elektronski 
pošti poslala tudi na različna veleposlaništva s prošnjo, če jo lahko delijo na svojih družbenih 
omrežjih, pri čemer se je odzvalo le eno, in posameznikom z liste za prejemanje elektronske 
pošte s strani Društva študentov psihologije Slovenije. Informacija o možnosti reševanja 
ankete je bila objavljena tudi na spletni strani www.psihologijadela.com. 

Udeleženci so pri spletni anketi za nagovorom najprej rešili Muskovo lestvico vrednot, 
zatem lestvico Odločitev za delo v tujini, nazadnje pa so odgovarjali na vprašanja o 
demografskih značilnostih. Vsi podatki so bili obdelani s pomočjo statističnih programov IBM 
SPSS Statistics, verzija 22.0, in Lisrel, verzija 8.8, ter programa Microsoft Excel. 
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4. Rezultati 
V nadaljevanju sem prikaz odgovorov na raziskovalna vprašanja oz. prikaz rezultatov 

razdelila na pet sklopov: prikaz validacije lestvice Odločitev za delo v tujini, pomembnost 
vrednot Slovencev na delu v tujini, izraženost motivov odločitve za delo v tujini in razlike 
med skupinama, povezanost med vrednotami in motivi odločitve za delo v tujini ter 
povezanost vrednot z demografskimi značilnostmi. 

4.1 Validacija lestvice Odločitev za delo v tujini 

Lestvico smo po dovoljenju enega izmed avtorjev, Michaela Dickmanna, prevedli iz 
angleške različice po standardnem postopku. Pri prevodu in priredbi je sodelovalo pet oseb. 
Prevode smo med seboj primerjali in skupaj dosegli dogovor glede neskladij za enotne izraze. 
Anglistka je popravljen prevod nato prevedla nazaj v angleščino. Povratni prevod se ni 
bistveno razlikoval od originalne različice verzije. Preveril ga je tudi omenjen avtor lestvice in 
se z njim strinjal. 

Na podlagi izračunanih in popravljenih indeksov diskriminativnosti, korelacij med 
postavkami in na podlagi rezultatov konfirmatorne faktorske analize smo izločili 10 postavk, 
ki so slabo nasičale določene faktorje, in tako dobili šestdimenzionalni vprašalnik. Pri izločitvi 
postavk smo upoštevali njihove popravljene indekse težavnosti, ki so bili manjši od 0,50, in 
korelacije med postavkami, ki so bile manjše od 0,30 (Hair idr., 2009). 

Konfirmatorna faktorska analiza je pokazala slabo prileganje osemfaktorskemu modelu 
(χ2 (499) = 1632,94, p < ,001, GFI = ,73, CFI = ,91, NNFI = ,90, RMSEA = ,09). Po izločitvi 
desetih postavk, ki so ustrezale zgoraj omenjenemu kriteriju, smo tako morali izločiti tudi 
zadnja dva faktorja, ki ju zasledimo v originalni različici lestvice: faktor osebni odnosi in 
dejavniki spodbude (postavke 29, 30, 31, 32, 33 in 34). Izločili smo tudi štiri postavke faktorja 
kariera (postavke 9, 12, 13 in 14). Poleg omenjenih izločenih postavk imajo tudi nekatere 
druge postavke popravljen indeks diskriminativnosti manjši od 0,50 in korelacije z ostalimi 
postavkami, ki so manjše od 0,30 (postavke 1, 6, 11, 15, 16, 24 in 25). Pri nadaljnji analizi jih 
nismo izločili, saj nismo želeli, da bi bila lestvica prekratka. Poleg tega so bile postavke 11, 15 
in 16 tudi motivi, katerih izraženost me je najbolj zanima, saj so se v mnogih raziskavah 
izkazale kot visoko izraženi motivi odločitve za delo v tujini. Prav tako nismo izločili dveh 
postavk faktorja koristi za družino, saj sta edini, ki ga nasičata (postavki 24 in 25). Tako bi 
spet morali izločiti cel faktor, česar nismo več želeli. 

Z ohranjenimi postavkami smo naredili eksploratorno faktorsko analizo. KMO-mera 
ustreznosti vzorca je 0,88. χ2 Bartlettovega testa sferičnosti znaša 3366,92, p < ,001, pri 
čemer oba indikatorja kažeta na primernost podatkov za faktorsko analizo, ki je pokazala 
šest faktorjev. Nobena od postavk ni imela komunalitete pod 0,30, nasičenosti pri treh 
postavkah pa so bile manjše od 0,50 (postavke 7, 8 in 26). Nasičenosti se prekrivajo pri dveh 
postavkah (15 in 16). Kljub majhnim odstopanjem smo s konfirmatorno analizo preverili vseh 
24 postavk po šestfaktorskem modelu zaradi čim boljše primerljivosti lestvice z originalno 
različico. 

Validacijska študija prevedene lestvice v slovenski jezik kaže na visoko zanesljivost 
lestvice (Bucik, 1997), saj Cronbachov koeficient zanesljivosti alfa kot mera notranje 
skladnosti testa znaša 0,92 za celotno lestvico. Konfirmatorna faktorska analiza je pokazala 
najboljše prileganje šestfaktorskemu modelu, zato smo pri nadaljnjih analizah izločili deset 
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postavk. Pri tem sta bila v celoti izločena faktorja osebni odnosi in dejavniki spodbude ter 
štiri postavke faktorja kariera. Koeficienti zanesljivosti za ohranjene in spremenjene faktorje 
so naslednji: lokacija α = 0,85, kariera α = 0,80, izkušnje v tujini α = 0,88, država gostiteljica 
α = 0,82, koristi za družino α = 0,83 in odnosi med državo gostiteljico in domovino α = 0,76. 
Podroben prikaz validacijske študije najdemo v prilogah. 

4.2 Pomembnost vrednot Slovencev na delu v tujini 

V tabeli 9 je z opisnimi statistikami prikazana izraženost pomembnosti vrednot 
udeležencev. V navodilu lestvice je bilo zapisano, da naj vsak udeleženec označi 
pomembnost vrednot na lestvici od 1 do 100. Velika večina udeležencev je vpisovala 
vrednost 0, kar lahko vidimo v stolpcu Min, ki prikazuje najmanjšo vpisano vrednost. Pri 
analizi rezultatov sem tako upoštevala vse vrednosti od 0 do 100. 

Tabela 9.  

Opisne statistike vrednot Slovencev na delu v tujini (N = 262) 

VREDNOTA Min Max M SD 

Zdravje 1 100 89 19 
Poštenost 5 100 86 20 
Razumevanje s partnerjem 5 100 86 21 
Svoboda 5 100 86 20 
Ljubezen 0 100 85 21 
Družinska sreča 2 100 84 23 
Zvestoba 1 100 82 22 

Varnost in neogroženost 5 100 82 23 
Pravičnost 0 100 82 22 
Moralna načela 1 100 81 22 
Znanje 5 100 80 19 
Mir na svetu 0 100 80 25 
Izpopolnjevanje samega sebe 0 100 80 22 
Prijateljstvo 0 100 78 23 
Dobrota in nesebičnost 5 100 77 22 
Upanje v prihodnost 0 100 77 23 
Spoznavanje resnice 1 100 77 23 
Delavnost 5 100 76 21 
Prosti čas 1 100 76 23 

Prostost in gibanje 1 100 76 24 
Sožitje in sloga med ljudmi 5 100 75 22 
Modrost 0 100 75 21 
Dobri spolni odnosi 5 100 74 24 
Mir in počitek 0 100 74 24 
Uspeh v poklicu 2 100 73 21 
Enakost med ljudmi 0 100 73 26 
Ljubezen do otrok 0 100 70 32 
Enakopravnost med narodi 0 100 70 29 
Polno in vznemirljivo življenje 0 100 70 24 
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Tovarištvo in solidarnost 0 100 69 23 

Veselje in zabava 5 100 69 24 
Sožitje z naravo 0 100 68 26 
Udobno življenje 0 100 67 24 
Spoštovanje zakonov 0 100 67 26 
Dobra hrana in pijača 1 100 67 25 
Napredek človeštva 0 100 66 25 
Red in disciplina 0 100 66 26 
Dolgo življenje 1 100 65 24 
Ustvarjalni dosežki 0 100 65 24 
Družabno življenje 5 100 64 24 
Šport in rekreacija 0 100 63 24 

Osebna privlačnost 0 100 61 25 
Denar in imetje 0 100 60 23 
Lepota - uživanje lepote 1 100 59 25 
Smisel za kulturo 0 100 56 25 
Ugled v družbi 0 100 54 24 
Uživanje v umetnosti 0 100 54 27 
Moč in vplivnost 0 100 49 26 
Ljubezen do domovine 0 100 47 30 
Narodnostni ponos 0 100 45 31 
Prekašanje in preseganje drugih 0 100 36 28 
Slava in občudovanje 0 100 31 26 
Vera v boga 0 100 25 32 

Politična uspešnost 0 100 23 26 

 
Izračunana povprečja pomembnosti vrednot oz. aritmetične sredine nam pokažejo, da je 

udeležencem najpomembnejša vrednota zdravje. Sledijo ji vrednote poštenost, razumevanje 
s partnerjem, svoboda, ljubezen, družinska sreča, zvestoba, varnost in neogroženost, 
pravičnost, moralna načela, znanje, mir na svetu ter izpopolnjevanje samega sebe. Najmanj 
pomembne so jim vrednote politična uspešnost, vera v boga, slava in občudovanje, 
prekašanje in preseganje drugih, narodnostni ponos, ljubezen do domovine ter moč in 
vplivnost. 

4.3 Izraženost motivov odločitve za delo v tujini in razlike med skupinama 

Drugi sklop vsebuje prikaz izraženosti motivov odločitve za delo v tujini na celotnem 
vzorcu in ugotovitve o statistično pomembnih razlikah med skupinama Slovencev, ki so odšli 
na delo v tujino samoiniciativno, in Slovencev, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani 
delovne organizacije v Sloveniji, v kateri delajo. Razlike so prikazane s povprečji izraženosti 
motivov in prikazom statistično pomembnih razlik med skupinama v izraženosti posameznih 
motivov. Izračunala sem jih s t-testom za neodvisne vzorce, s katerim preverjamo domnevo 
o razliki aritmetričnih sredin dveh različnih skupin. Test sem izvedla na stopnji tveganja 
α = 5 % in na 95-% intervalu zaupanja. Izbrala sem statistično značilnost p < ,05. Podrobnejši 
rezultati analize so prikazani v prilogah v tabeli 14. 
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Tabela 10.  

Izraženost motivov odločitve za delo v tujini Slovencev na delu v tujini (N = 262) 

Motiv M SD 

Boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici 5,6 1,8 

Vpliv na kariero 5,5 1,7 

Možnosti za razvijanje znanj in spretnosti 5,5 1,7 

Življenjski standard v državi gostiteljici 5,2 1,7 

Samozavest glede zmožnosti za delo v tujini 5,1 2,0 

Poklicni izzivi dela v tujini 5,0 1,9 

Imeti ustrezna znanja in spretnosti za delovno mesto 5,0 2,0 

Videti svet 5,0 2,1 

Priložnost za izboljšanje jezikovnih spretnosti 4,9 2,0 

Želja po pustolovščini 4,9 2,0 

Ugled dela v državi gostiteljici 4,3 2,1 

Zmožnost prilagajanja na državo gostiteljico 4,2 1,9 

Ravnotežje med delom in družabnim življenjem 4,2 1,9 

Ugled države gostiteljice po odprtosti do tujcev 4,2 2,1 

Ugled države gostiteljice na vašem področju dela 4,1 2,2 

Želja živeti v državi gostiteljici 4,0 2,0 

Možnost boljše finančne podpore družini zaradi dela v tujini 3,9 2,5 

Boljše možnosti za družino 3,8 2,4 

Želja živeti v gostiteljskem mestu ali kraju 3,8 2,1 

Možnost pridobitve stalnega prebivališča v državi gostiteljici 3,8 2,3 

Kultura države gostiteljice 3,7 2,0 

Možnosti mreženja v državi gostiteljici 3,1 2,0 

Priprave pred odhodom 2,7 1,9 

Tesne vezi med domovino in državo gostiteljico 2,3 1,7 
Opombe: Udeleženci so odgovarjali na 7-stopenjski lestvici, pri kateri velja: 1 – ni vplivalo, 2 – zelo 
majhen vpliv, 3 – majhen vpliv, 4 – srednji vpliv, 5 – znaten vpliv, 6 – velik vpliv, 7 – zelo velik vpliv.2 

Udeleženci ocenjujejo, da sta na njihovo odločitev za delo v tujini najbolj vplivala motiva 
boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici in vpliv na kariero. Sledijo jim motivi možnosti 
za razvijanje znanj in spretnosti, življenjski standard v državi gostiteljici, samozavest glede 
zmožnosti za delo v tujini in poklicni izzivi dela v tujini. Udeleženci tako kot najpomembnejše 
motive, ki so vplivali na njihovo odločitev za delo v tujini, ocenjujejo predvsem tiste, ki so 
povezani s kariero. Na njihovo odločitev za delo v tujini so imeli najmanjši vpliv motivi tesne 
vezi med domovino in državo gostiteljico, priprave pred odhodom in možnosti mreženja v 
državi gostiteljici. 

  

                                                      
2 Pri interpretaciji rezultatov ne govorimo o dejanskem vplivu, saj izračuni za vpliv niso bili izvedeni. 

Beseda vpliv je v tem primeru bila uporabljena v navodilu za reševanje lestvice. Rezultati so prikazani kot višina 
ocene vpliva oz. izraženost posameznega motiva. 
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Tabela 11.  

Izraženost motivov odločitve za delo v tujini pri Slovencih, ki so delo v tujini našli 
samoiniciativno (N = 246), in pri Slovencih, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani delovne 
organizacije v Sloveniji, v kateri delajo (N = 16), in razlike med skupinama 

 Samoiniciativno 
našel delo v 
tujini  

Napoten s strani  
delov. org. v  
Sloveniji 

t-test (p) 

Motiv M SD M SD  

Boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici 5,7 1,7 4,3 2,4 ,04 

Boljše možnosti za družino 3,8 2,4 3,7 2,4 ,81 

Imeti ustrezna znanja in spretnosti za delovno 
mesto 5,0 1,9 5,1 2,2 ,77 

Kultura države gostiteljice 3,8 2,0 2,9 2,1 ,10 

Možnost boljše finančne podpore družini 
zaradi dela v tujini 3,9 2,5 4,1 2,5 ,78 

Možnost pridobitve stalnega prebivališča v 
državi gostiteljici 3,9 2,2 2,1 1,7 ,00 

Možnosti mreženja v državi gostiteljici 3,1 2,0 2,9 2,1 ,74 

Možnosti za razvijanje znanj in spretnosti 5,5 1,7 5,3 2,1 ,74 

Poklicni izzivi dela v tujini 5,1 1,9 4,6 2,1 ,38 

Priložnost za izboljšanje jezikovnih spretnosti 5,0 2,0 4,1 2,2 ,09 

Priprave pred odhodom 2,7 1,9 2,9 2,1 ,64 

Ravnotežje med delom in družabnim 
življenjem 4,2 1,9 4,1 2,1 ,95 

Samozavest glede zmožnosti za delo v tujini 5,1 1,9 4,4 2,4 ,20 

Tesne vezi med domovino in državo 
gostiteljico 2,2 1,7 2,9 2,2 ,15 

Ugled dela v državi gostiteljici 4,3 2,1 3,9 2,2 ,49 

Ugled države gostiteljice na vašem področju 
dela 4,2 2,2 3,5 2,3 ,24 

Ugled države gostiteljice po odprtosti do 
tujcev 4,2 2,1 2,9 1,8 ,01 

Videti svet 5,0 2,0 3,9 2,5 ,04 

Vpliv na kariero 5,5 1,7 5,6 1,0 ,92 

Zmožnost prilagajanja na državo gostiteljico 4,3 1,9 3,7 2,0 ,24 

Želja po pustolovščini 4,9 2,0 4,1 2,2 ,13 

Želja živeti v državi gostiteljici 4,1 2,0 2,8 2,0 ,02 

Želja živeti v gostiteljskem mestu ali kraju 3,8 2,1 3,4 2,0 ,42 

Življenjski standard v državi gostiteljici 5,3 1,7 4,0 2,2 ,01 

Opombe: Udeleženci so odgovarjali na 7-stopenjski lestvici, pri kateri velja: 1 – ni vplivalo, 2 – zelo 
majhen vpliv, 3 – majhen vpliv, 4 – srednji vpliv, 5 – znaten vpliv, 6 – velik vpliv, 7 – zelo velik vpliv. 

Statistično pomembne razlike med skupinama Slovencev, ki so na delo v tujino odšli 
samoiniciativno, in Slovencev, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani delovne organizacije 
v Sloveniji, v kateri delajo, se pojavljajo pri motivih boljše karierne priložnosti v državi 
gostiteljici, možnost pridobitve stalnega prebivališča v državi gostiteljici, ugled države 
gostiteljice po odprtosti do tujcev, videti svet, želja živeti v državi gostiteljici in pri motivu 
življenjski standard v državi gostiteljici. Podrobnejše rezultate t-testa sem prikazala v prilogah 
v tabeli 14. 
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Udeleženci, ki so na delo v tujino odšli samoiniciativno, ocenjujejo (glede na povprečje 
njihovih ocen), da je motiv boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici v večji meri vplival 
na njihovo odločitev za delo v tujini kot pri tistih, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani 
delovne organizacije v Sloveniji, v kateri delajo. Isto velja za motive boljše možnosti za 
družino, kultura države gostiteljice, možnost pridobitve stalnega prebivališča v državi 
gostiteljici, možnosti mreženja v državi gostiteljici, možnosti za razvijanje znanj in spretnosti, 
poklicni izzivi dela v tujini, priložnost za izboljšanje jezikovnih spretnosti, ravnotežje med 
delom in družabnim življenjem, samozavest glede zmožnosti za delo v tujini, ugled dela v 
državi gostiteljici, ugled države gostiteljice na vašem področju dela, ugled države gostiteljice 
po odprtosti do tujcev, videti svet, zmožnost prilagajanja na državo gostiteljico, želja po 
pustolovščini, želja živeti v državi gostiteljici, želja živeti v gostiteljskem mestu ali kraju ter 
življenjski standard v državi gostiteljici. Razlike med omenjenima skupinama se sicer 
pojavljalo v majhnih vrednostih. 

Udeleženci, ki so bili na delo v tujino napoteni, ocenjujejo, da je motiv imeti ustrezna 
znanja in spretnosti za delovno mesto v večji meri vplival na njihovo odločitev za delo v tujini 
v primerjavi s tistimi udeleženci, ki so odšli na delo v tujino samoiniciativno. Isto velja tudi za 
motiv možnost boljše finančne podpore družini zaradi dela v tujini, priprave pred odhodom, 
tesne vezi med domovino in državo gostiteljico ter vpliv na kariero, kjer se razlike prav tako 
pojavljajo v majhnih vrednostih (0,1 in 0,2). 

4.4 Povezanost med vrednotami in motivi odločitve za delo v tujini 

Tretji sklop vsebuje prikaz moči povezanosti med posameznimi izbranimi vrednotami in 
motivi odločitve za delo v tujini. Povezanost sem preverjala z bivariatnimi povezavami oz. 
Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Za preverjanje povezav med izbranimi vrednotami 
in motivi odločitve za delo v tujini sem se odločila zato, ker vrednota predstavlja nek cilj, za 
katerega si prizadevamo, motiv pa predstavlja potrebo ali željo, ki našo dejavnost spodbuja 
in jo usmerja k cilju. Predpostavljala sem, da se vrednote in motivi, ki so si pomensko med 
seboj podobni, povezujejo. Tako so me zanimale povezanosti med vrednoto znanje in 
motivom možnosti za razvijanje znanj in spretnosti, vrednoto uspeh v poklicu in motivom 
boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici in poklicni izzivi dela v tujini, vrednoto denar in 
imetje ter motivom vpliv na osebne finance, vrednoto polno in vznemirljivo življenje in 
motivom želja po pustolovščini ter med vrednotami ljubezen, ljubezen do otrok in 
razumevanje s partnerjem ter motivom biti blizu ljubljeni osebi ali osebam. 
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Tabela 12.  

Korelacije med izbranimi vrednotami in motivi odločitve za delo v tujini 

 Vrednota 
znanje 

Vrednota 
uspeh v 
poklicu 

Vrednota 
polno in 
vznemirljivo 
življenje 

Motiv 
možnosti 
za 
razvijanje 
znanj in 
spretnosti 

Motiv 
boljše 
karierne 
priložnosti v 
državi 
gostiteljici 

Motiv 
poklicni 
izzivi 
dela v 
tujini 

Motiv želja  
po 
pustolovščini 

Vrednota 
znanje 

-       

Vrednota 
uspeh v 
poklicu 

,46** -      

Vrednota 
polno in 
vznemirljivo 
življenje 

,40** ,39** -     

Motiv 
možnosti za 
razvijanje 
znanj in 
spretnosti 

,05 -,04 ,10 -    

Motiv boljše 
karierne 
priložnosti v 
državi 
gostiteljici 

,04 ,18** ,09 ,53** -   

Motiv 
poklicni izzivi 
dela v tujini 

,07 ,21** ,24** ,58** ,43** -  

Motiv želja 
po 
pustolovščini 

,12 ,08 ,29** ,34** ,24** ,56** - 

* p < ,05, ** p < ,01 

Med posameznimi izbranimi vrednotami in motivi odločitve za delo v tujini obstajajo 
statistično pomembne povezave, vendar na dokaj nizki ravni. Vrednota uspeh v poklicu in 
motiv poklicni izzivi dela v tujini se povezujeta šibko, prav tako se šibko povezujeta vrednota 
polno in vznemirljivo življenje ter motiv želja po pustolovščini. 

Povezanosti med vrednotami ljubezen, ljubezen do otrok in razumevanje s partnerjem 
ter motivom biti blizu ljubljeni osebi ali osebam nisem preverjala, saj je bil ta motiv kot 
postavka izločen pri validaciji lestvice. Izločen je bil tudi motiv vpliv na osebne finance, zaradi 
česar njegove povezave z vrednoto denar in imetje nisem preverjala. 

Iz tabele 12 lahko razberemo, da obstaja veliko drugih zmernih povezanosti, ki me sicer 
kot raziskovalna vprašanja niso zanimale. Tako se na bivariatni ravni med seboj zmerno 
povezujejo: vrednoti znanje in uspeh v poklicu, vrednoti znanje ter polno in vznemirljivo 
življenje, motiva možnosti za razvijanje znanj in spretnosti ter boljše karierne priložnosti v 
državi gostiteljici, motiva možnosti za razvijanje znanj in spretnosti ter poklicni izzivi dela v 
tujini, motiva boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici ter poklicni izzivi dela v tujini ter 
motiva poklicni izzivi dela v tujini in želja po pustolovščini. 
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4.5 Povezanost vrednot z demografskimi značilnostmi 

V četrtem sklopu sem prikazala rezultate preverjanja Hipoteze 1, kjer sem predpostavila, 
da se velekategoriji apolonskih in dionizičnih vrednot ter vrednote izpolnitvenega tipa 
Slovencev v tujini povezujejo z demografskimi značilnostmi starost, spol in izobrazba. 
Povezanost in moč povezanosti sem prav tako preverila s Pearsonovim korelacijskim 
koeficientom. 

Tabela 13.  

Korelacije med kategorijami in tipi vrednot ter starostjo, spolom in izobrazbo 

 Dionizične 
vrednote 

Apolonske 
vrednote 

Izpolnitveni 
tip vrednot 

Starost Spol Izobrazba 

Dionizične 
vrednote 

-      

Apolonske 
vrednote 

,76** -     

Izpolnitveni 
tip vrednot 

,75** ,91** -    

Starost ,08 ,12 ,14 -   
Spol ,01 ,15* ,12* -,10 -  
Izobrazba -,25** -,21** -,17** ,07 ,16** - 
* p < ,05, ** p < ,01 

Med izbranima velekategorijama in tipom vrednot ter demografskimi značilnostmi 
obstajajo statistično pomembne povezave na dokaj nizki ravni. Tako se dionizične vrednote 
in izobrazba povezujejo negativno in  šibko. Z izobrazbo se apolonske vrednote povezujejo 
šibko in negativno. 
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5. Razprava 
V magistrskem delu sem preučila pomembnost vrednot Slovencev, ki delajo in živijo v 

tujini, ter njihovo izraženost posameznih motivov odločitve za delo v tujini. Ugotavljala sem 
povezanost posameznih izbranih vrednot s posameznimi izbranimi motivi ter povezanost z 
demografskimi značilnostmi. Izvedla sem validacijsko študijo lestvice Odločitev za delo v 
tujini, ki sem jo podrobneje prikazala tudi v prilogah. 

V nadaljevanju podajam razlago rezultatov moje raziskave ločeno za vrednote in motive 
odločitve za delo v tujini. 

5.1 Vrednote 

Izkazalo se je, da je Slovencem na delu v tujini najpomembnejša vrednota zdravje, visoko 
pomembnost pa pripisujejo tudi vrednotam poštenost, razumevanje s partnerjem, svoboda, 
ljubezen, družinska sreča, zvestoba, varnost in neogroženost, pravičnost, moralna načela, 
znanje, mir na svetu ter izpopolnjevanje samega sebe. Najmanj pomembne so jim vrednote 
politična uspešnost, vera v boga, slava in občudovanje, prekašanje in preseganje drugih, 
narodnostni ponos, ljubezen do domovine ter moč in vplivnost. 

Podobno so na slovenskem vzorcu učiteljev in študentov ugotovili Picigova idr. (1992). 
Učitelji pripisujejo najvišjo vrednost vrednotam poštenost, zdravje, družinska varnost, 
odgovornost, narodna varnost, pravo prijateljstvo in modrost. Študenti so najvišje vrednotili 
svobodo, pravo prijateljstvo, zdravje, sposobnost, poštenost, odgovornost in notranjo 
harmonijo. Slovenci na delu v tujini najvišje vrednotijo vrednoti zdravje in poštenost, 
učiteljem pa sta ti dve vrednoti pomembni ravno v obratnem vrstnem redu: najvišje 
vrednotijo poštenost in zatem zdravje. Pri študentih najdemo pomembnost obeh omenjenih 
vrednot na tretjem in petem mestu, za svobodo, pravim prijateljstvom in sposobnostjo.  

Slovenski psihologi Musil, Rus in Musek (2009) so na vzorcu slovenskih dijakov in 
študentov, pri čemer so uporabili Rokeachovo lestvico vrednot RVS (angl. Rokeach Value 
Survey; Rokeach, 1973), ugotovili, da so slednjim najbolj pomembne vrednote svoboda, 
sreča, družinska varnost, pravo prijateljstvo, biti pošten, biti ljubeč, biti vesel in biti 
odgovoren, najmanj pomembne pa odrešenje, družbeno priznanje, svet lepote, nacionalna 
varnost, biti pokoren in biti logičen, biti neodvisen in biti čist. V primerjavi z mojim vzorcem 
tako oboji visoko vrednotijo svobodo. Svobodo najdemo pri Slovencih na delu v tujini glede 
pomembnosti vrednot na četrtem mestu. Prav tako oboji, tako udeleženci iz omenjene 
raziskave kakor tudi udeleženci moje raziskave, visoko pomembnost pripisujejo vrednoti 
poštenost oz. biti pošten. Slovenci na delu v tujini jo visoko vrednotijo takoj za vrednoto 
zdravje, medtem ko je slovenskim dijakom in študentom ta pomembna takoj za svobodo, 
srečo, družinsko varnostjo in pravim prijateljstvom.  

Udeleženci v raziskavi avtorja Pogačnik (2002) so kot najpomembnejše vrednote označili 
partner/-ka/ljubezen, osebna varnost/zdravje in otroci, kot najmanj pomembne pa vera/bog, 
ugled/slava in moč/vpliv. Vrednota zdravje se tako pri vseh omenjenih raziskavah pojavlja 
kot najpomembnejša. Najmanj pomembna vrednota vera/bog je podobno najmanj 
pomembna tudi Slovencem na delu v tujini (vera v boga), prav tako sta udeležencem iz obeh 
vzorcev najmanj pomembni vrednoti slava in moč.  

Hipotezo 1 lahko potrdim, saj se je izkazalo, da med izbranima velekategorijama 
dionizičnih in apolonskih vrednot, izpolnitvenim tipom vrednot ter demografskimi 
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značilnostmi Slovencev na delu v tujini obstajajo statistično pomembne povezave, vendar na 
dokaj nizki ravni. Povezanost med vrednotami in starostjo ugotavlja tudi Musek (2000). 
Pomembnost dionizičnih vrednot v njegovi raziskavi negativno korelira s starostjo, pri čemer 
navaja, da mlajše osebe v primerjavi s starejšimi v povprečju višje ocenjujejo dionizične 
vrednote (potenčnega in hedonskega tipa), medtem ko starejše osebe te vrednote 
ocenjujejo bolj negativno. Ocena pomembnosti apolonskih vrednot s starostjo rahlo narašča. 
Tako starejše osebe više ocenjujejo moralne in predvsem izpolnitvene vrednote. Prav tako so 
tudi drugi raziskovalci ugotovili, da pomembnost apolonskih vrednot s starostjo narašča, 
pomembnost dionizičnih vrednot pa upada (Lešnik Musek, 1996; Pogačnik, 2002). P. Lešnik 
Muskova (1996) je ugotovila, da mlajše osebe v primerjavi s starejšimi v povprečju višje 
ocenjujejo dionizične vrednote, starejše skupine oseb pa kot pomembnejše ocenjujejo 
apolonske vrednote. Pomen hedonsko-statusnega tipa s starostjo upada, pomen moralnega 
pa narašča. Patriotsko-potenčni tip najbolj cenijo najstarejše osebe (nad 60 let), izpolnitveni 
tip pa osebe v drugi starostni skupini (od 23 do 35 let). 

Ugotovljene so bile tudi razlike med spoloma v ocenjevanju pomembnosti vrednot. 
Ženske kot pomembnejše ocenjujejo apolonske vrednote, moški pa vrednote, ki spadajo v 
dionizično sfero (Musek, 1989; Musek, 2000; Pogačnik, 2002). Ženske v primerjavi z moškimi 
višje vrednotijo vrednote resnica, altruizem, intimnost, uveljavljanje, prosti čas, varnost, 
upanje, izkazovanje, lepota in zanimiv poklic, moški pa medtem višje vrednotijo dobro hrano, 
zabavo, ustvarjanje, navezanost, napredek, spolnost, otroke, zdravje, družabnost, enakost, 
fizični izgled in denar. Za vrednotno usmerjenost žensk je tako značilno večje poudarjanje 
altruističnih, kakor tudi osebnih in emotivno doživljajskih vrednot. Pri moških so bolj v 
ospredju hedonska, materialna in čutno nagonska vrednotna usmerjenost ter višje 
vrednotenje dela, ustvarjanja in napredka (Musek, 1989; Musek, 2000). Na vzorcu 1005 in 
1975 oseb pa je Musek (2000) ugotovil, da ženske kot pomembnejše ocenjujejo apolonske 
vrednote, znotraj njih pa zlasti moralni in v manjši meri tudi izpolnitveni tip vrednot. Pri 
moških so višje ocenjene vrednote v zvezi s spolnostjo, hrano in prekašanjem drugih, torej 
vrednote, ki sodijo v dionizično sfero. 

Na istem vzorcu je Musek (2000) ugotovil tudi to, da osebe z višjo izobrazbo v primerjavi 
z nižje izobraženimi višje ocenjujejo izpolnitvene vrednote. Vrednota vera negativno korelira 
z izobrazbo. Čutne, kulturne in aktualizacijske vrednote so z izobrazbo v pozitivni korelaciji, 
varnostne, statusne in patriotske pa v negativni. 

Glede na razlike med spoloma so se v raziskavi Pogačnika (2002) kot tipično ženske 
vrednote izkazale osebna varnost/zdravje, samopodoba, starši/dom in lepota/umetnost, kot 
tipično moške pa ustvarjanje, hobiji/prosti čas in športno udejstvovanje (tako so moški 
malenkost bolj dionizično usmerjeni). Glede na starost so najpomembnejše vrednote mladih 
(udeleženci, stari pod 41,78 let) nove izkušnje/doživetja, prijatelji, samopodoba, spolnost, 
hobiji/prosti čas in partner/-ka/ljubezen, najpomembnejše vrednote starejših ljudi (nad 
starostjo 41,78 let) pa otroci, moralna, etična načela, osebna varnost/zdravje, vera/bog in 
počitek (vzorec odraslih oseb). Študenti kot pomembne vrednote ocenjujejo:             
partner/-ka/ljubezen, prijatelji, svoboda/neodvisnost in samopodoba. Gimnazijcem so 
najpomembnejše vrednote partner/-ka/ljubezen, poklic/delo, prijatelji ter nove 
izkušnje/doživetja. Bolj izobraženi ljudje (več kot srednja šola) višje cenijo tri značilno 
izpolnitvene vrednote: samopodoba, svoboda/neodvisnost in znanje/modrost. 
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Da osebe z višjo izobrazbo ocenjujejo izpolnitvene vrednote višje v primerjavi z nižje 
izobraženimi, se je izkazalo tudi v raziskavi avtorja Hofsteda (1980). Ugotovil je, da imajo 
manj izobraženi zaposleni iz nižjih socialnih statusov »avtoritarne« vrednote; svoje 
nadrejene poslušajo, jih upoštevajo bolj v primerjavi z zaposlenimi z višjo izobrazbo in jih 
sprašujejo v manjši meri. 

Obstajajo torej statistično pomembne povezave med vrednotami in demografskimi 
značilnostmi, kar lahko ugotovimo na podlagi omenjenih raziskav in rezultatov moje 
raziskave. Obstajajo tudi razlike med skupinami znotraj demografskih značilnosti in njihovim 
ocenjevanjem pomembnosti vrednot. 

5.2 Motivi odločitve za delo v tujini 

Slovenci na delu v tujini ocenjujejo, da so imeli največji vpliv na njihovo odločitev za delo 
v tujini motivi, povezani s kariero, saj največji vpliv pripisujejo motivoma boljše karierne 
priložnosti v državi gostiteljici in vpliv na kariero. Najmanjši vpliv so udeleženci pripisali 
motivom tesne vezi med domovino in državo gostiteljico, priprave pred odhodom in 
možnosti mreženja v državi gostiteljici. Pri tem ne govorimo o dejanskem vplivu motivov na 
njihovo odločitev za delo v tujini, temveč o izraženosti posameznih motivov. 

Slovenci, ki so delo v tujini našli samoiniciativno, ocenjujejo, da je motiv želja živeti v 
državi gostiteljici v večji meri vplival na njihovo odločitev za delo v tujini kot pri Slovencih, ki 
so bili na delo v tujino napoteni s strani delovne organizacije v Sloveniji, v kateri delajo. To 
velja tudi za motive življenjski standard v državi gostiteljici in možnost pridobitve stalnega 
prebivališča v državi gostiteljici, videti svet, boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici, 
ugled države gostiteljice po odprtosti do tujcev, kultura države gostiteljice, želja živeti v 
gostiteljskem mestu ali kraju, želja po pustolovščini, samozavest glede zmožnosti za delo v 
tujini ter priložnost za izboljšanje jezikovnih spretnosti. Podobno kot se je izkazalo pri 
Slovencih na delu v tujini, so tudi različni drugi raziskovalci ugotovili, da imajo pri 
posameznikih, ki so odšli na delo v tujino samoiniciativno, največji vpliv na odločitev za delo 
v tujini motivi, ki jih najdemo pod faktorjem lokacija, in motivi faktorja država gostiteljica 
(ugled države gostiteljice na vašem področju dela, ugled države gostiteljice po odprtosti do 
tujcev, ugled dela v državi gostiteljici), želja po pustolovščini, želja po mednarodni izkušnji, 
raziskovanje in učenje nečesa novega, beg pred osebnim načinom življenja, boljši finančni 
pogoji, denar ter karierne priložnosti (Brewster in Suutari, 2000; Dickmann, Doherty in Mills, 
2011; Inkson idr., 1997; Lauring in Selmer, 2012; McKenna in Richardson, 2002). 

Slovenci, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani delovne organizacije v Sloveniji, 
ocenjujejo, da je motiv tesne vezi med domovino in državo gostiteljico v večji meri vplival na 
njihovo odločitev za delo v tujini v primerjavi s Slovenci, ki so odšli na delo v tujino 
samoiniciativno. Drugi raziskovalci ugotavljajo, da posamezniki, ki so bili na delo v tujino 
napoteni s strani organizacije, v kateri delajo, ocenjujejo, da so imeli pri njih največji vpliv na 
odločitev za delo v tujini specifični karierni motivi: služba, spretnosti in vpliv dela v tujini na 
kariero, pridobitev kariernega kapitala in izkušnja dela v tujini, primerjavi s tistimi, ki so odšli 
na delo v tujino samoiniciativno (Dickmann idr., 2008; Dickmann, Doherty in Mills, 2011). 

Med Slovenci, ki so na delo v tujino odšli samoiniciativno, je bilo več predstavnic 
ženskega spola, oboji, tako moški kot ženske, pa so v povprečju stari 32 let. Več kot polovica 
oseb je bila samska. Da je odšlo na delo v tujino samoiniciativno več žensk v primerjavi s 
skupino tistih, ki jih je na delo v tujino napotila njihova delovna organizacija, sta ugotovila 
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Brewster in Suutari (2000), na mojem vzorcu pa je število oseb moškega in ženskega spola v 
skupini tistih, ki so bili na delo v tujino napoteni, enako. Drugi raziskovalci so ugotovili tudi 
to, da so bili tisti, ki so (ali bi) odšli na delo v tujino samoiniciativno, v povprečju moškega 
spola, mlajši in samski (Brewster in Suutari, 2000;  Choquette, Haines in Saba, 2008; Horvat, 
Klun in Sajinčič, 2016; Lauring in Selmer, 2012). Da odhajajo na delo v tujino predvsem 
mlajše in samske osebe, se je izkazalo tudi na mojem vzorcu.  

Preverila sem tudi povezanost med posameznimi izbranimi vrednotami in motivi 
odločitve za delo v tujino, pri čemer sem ugotovila, da med slednjimi obstajajo statistično 
pomembne povezave, vendar na dokaj nizki ravni. Vrednota uspeh v poklicu in motiv poklicni 
izzivi dela v tujini se šibko povezujeta, prav tako se šibko povezujeta vrednota polno in 
vznemirljivo življenje ter motiv želja po pustolovščini. 

Predhodnih raziskav in literature glede iskane povezanosti nisem našla, povezanost pa 
sem iskala predvsem zaradi definicije in opredelitve vrednot ter motivov. Musek (2000) 
vrednoto definira kot neke vrste ideal ali cilj, ki je posebna vrsta zelo posplošenih in visoko 
cenjenih motivacijskih ciljev. Motiv je po njegovi definiciji potreba ali želja, ki spodbuja 
dejavnost in jo usmerja k nekemu cilju (Musek, 2005). 

5.4 Omejitve raziskave 

Pri razlagi rezultatov raziskave je potrebno upoštevati nekaj omejitev, ki se nanašajo 
predvsem na metodološki vidik. Raziskava je bila izvedena prek spleta, pri čemer je bil vzorec 
Slovencev na delu v tujini pridobljen naključno. V raziskavi so tako lahko sodelovali le tisti, ki 
so aktivno vključeni v spletni svet, natančneje uporabniki spletnih družbenih omrežij in 
drugih orodij, s pomočjo katerih sem iskala udeležence, ter prijatelji in znanci mojih 
prijateljev in znancev na delu v tujini. Tistih, ki niso vpeti v svet spleta, raziskava ni zaobjela. 

Pri reševanju ankete nisem bila prisotna in nad tem nisem imela nadzora. Udeleženci so 
morda podajali socialno zaželene odgovore, če se jim je pojavilo dodatno vprašanje, pa za 
odgovore in dodatna pojasnila nisem bila na voljo. Prav tako udeležencev nisem mogla 
opozoriti na morebitno nenatančno branje navodil in njihovo nerazumevanje. To bi lahko bil 
eden izmed razlogov pri označevanju pomembnosti vrednot na Muskovi lestvici vrednot, kjer 
je večina udeležencev označevala pomembnost vrednot na lestvici od 0 do 100, kar ni v 
skladu z navodilom, v katerem je navedeno, da naj udeleženci označijo pomembnost vrednot 
na lestvici od 1 do 100. V spletnem orodju 1KA sicer obstaja možnost določitve, katero 
vrednost lahko posameznik vpiše v okvirček kot najmanjšo. Če se ta vrednost ne sklada s 
kriterijem, aplikacija posameznika na to opozori. To funkcijo bi lahko uporabila pri raziskavi, 
pri čemer udeleženci tako ne bi mogli vpisovati vrednosti, manjše od 1. 

V raziskavo sem vključila le tiste Slovence, ki živijo in delajo v tujini. Slovencev, ki delajo v 
Sloveniji in izkušnje tujine (še) nimajo, bi si jo pa morda želeli ali se nanjo pripravljajo, v 
raziskavo nisem vključila. S slednjo skupino bi lahko primerjala rezultate raziskave in 
preverjala napoved vpliva motivov na odločitev za delo v tujini. 

Vzorec skupine udeležencev, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani delovne 
organizacije v Sloveniji, v kateri delajo, je občutno manjši od vzorca tistih, ki so na delo v 
tujino odšli samoiniciativno. Primerjava med tema dvema skupinama bi tako lahko bila 
veljavnejša, če bi bil vzorec prve skupine večji in s tem tudi bolj reprezentativen. Prav tako bi 
lahko bili veljavnejši rezultati celotne raziskave na podlagi večjega števila udeležencev. 
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Povezanosti med vrednotami in motivi odločitve za delo v tujini do sedaj ni preverjal še 
nihče, prav tako na to temo literatura (še) ne obstaja. Pri interpretaciji rezultatov torej 
podatki in izračuni, ki sem jih pridobila jaz, služijo kot informacije, s katerimi bi lahko 
operirali v nadaljnjih raziskavah in iskali primerjave z rezultati, pridobljenimi v moji raziskavi. 

5.5 Praktična vrednost raziskave 

Rezultati magistrskega dela in prevedena lestvica Odločitev za delo v tujini lahko služijo 
kot dodatna ideja in izbira dodatnega selekcijskega kriterija pri napotovanju kandidatov na 
delo v tujino. Potrebe po ustreznem izboru kadra so namreč vse večje in obstaja veliko 
mednarodnih organizacij, ki svoje zaposlene napotujejo na delo v tujini za določen ali za 
nedoločen čas. Selekcijski postopek izbora kandidatov po pregledu praks v Sloveniji 
največkrat vsebuje različne metode in izbor kriterijev, kot so npr. intervju, ustrezna izobrazba 
ali strokovna usposobljenost, delovne izkušnje, izkazani dosežki, dodatna izobraževanja ter 
ocene kandidata s strani njegovega vodje in sodelavcev. Poleg tega kadroviki uporabljajo tudi 
različne merske in druge pripomočke, ki merijo kandidatove osebnostne lastnosti, 
motivacijo, impulzivnost, znanje tujega jezika, pozornost, ustvarjalnost, inteligentnost, 
čustveno inteligentnost, stališča in vrednote. Motivacijo kadroviki največkrat preverjajo z 
motivacijskim pismom (Kramar, Muhr in Roškar, 2016). S pomočjo lestvice Odločitev za delo 
v tujini bi lahko kadroviki tako natančneje preverjali kandidatove motive za odločitev za delo 
v tujini. 

Peiperl in Tungli (2009) sta po pregledu praks glede izbranih najpomembnejših 
selekcijskih kriterijev za pošiljanje kandidatov na delo v tujino ugotovila, da obstajajo razlike 
po državah. V Nemčiji je tako eden izmed najpomembnejših kriterijev, da bo organizacija 
kandidata poslala na delo v tujino, kandidatova želja po odhodu v tujino, na Japonskem so to 
delovne izkušnje v organizaciji, v ZDA in v Veliki Britaniji pa so ključen kriterij kandidatove 
tehnične in strokovne kompetence. Željo po odhodu bi tako lahko še dodatno preverjali s 
pomočjo lestvice Odločitev za delo v tujini, ki preverja izraženost posameznih motivov 
odločitve za delo v tujini. Tako bi lahko poleg intervjuja kadroviki ugotavljali namere in želje 
kandidata tudi s pomočjo omenjene lestvice. 

Choquette, Haines in Saba (2008) prav tako opozarjajo na pomembnost upoštevanja 
motivacijskih konstruktov pri delu kadrovskih služb v organizacijah pri selekciji in treningu 
kandidatov oz. posameznikov, ki naj bi opravljali delovne naloge v tujini in bili napoteni na 
njihovo opravljanje. Tako bi lahko kadroviki podrobneje razumeli dejavnike, ki vplivajo na 
kandidatovo željo po opravljanju delovne naloge v tujini in morebitno sprejetje opravljanja 
delovne naloge v tujini, če bi pri tem uporabljali lestvico Odločitev za delo v tujini. Tako bi 
lahko posameznikove motive strukturirano ugotovili in razlagali. Da so motivi pomembni pri 
napotitvi kandidata na delo v tujino, opozarjata tudi K.H. Chew in Zhu (2002). Brett in Stroh 
(1995) med drugim priporočata, da se naj korporacije pri svojih odločitvah, koga poslati v 
tujino, ozirajo tudi na želje partnerjev izbranih kandidatov, v splošnem pa naj zmeraj 
preverijo namene in namere kandidatov. 

Kadroviki so tako lahko pri izbiri kandidatov za opravljanje delovne naloge v tujini 
pozorni tudi na to, kakšna pričakovanja imajo mlajši kandidati glede plače, ki jim bo nudena 
za opravljanje te naloge, saj jim lahko višina plače predstavlja dodaten motiv za odhod v 
tujino. Podjetja v tujini, ki hočejo privabiti kandidate za zaposlitev iz tujih držav, so lahko 
pozorna na možnost, da lahko privabijo in obdržijo kandidate s čim večjim plačilom (Lauring 
in Selmer, 2010). 
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Prav tako se lahko različni raziskovalci poslužujejo lestvice Odločitev za delo v tujini za 
morebitno raziskovanje na podobnem področju, tj. motivov odločitve za delo v tujini. 

5.6 Smernice za nadaljnje delo 

V nadaljnjih raziskavah bi lahko preverjali razlike v izraženosti motivov Slovencev, ki 
živijo in delajo v tujini, glede na državo, v kateri bivajo. Na mojem vzorcu udeležencev je 
namreč število udeležencev po državah dokaj neenakomerno, pri čemer bi za ugotavljanje 
razlik in njihovo interpretacijo potrebovali bolj enakomerno porazdelitev. Raziskovalci bi se 
lahko posluževali teh rezultatov predvsem v luči osvetljevanja razlik med državami na 
različnih področjih, kot so npr. ekonomija, gospodarstvo, standard življenja, zadovoljstvo z 
življenjem prebivalcev po posameznih državah, razmere dela ipd. 

Zanimivo bi bilo izvedeti, ali so tisti, ki so bili na opravljanje delovne naloge v tujini 
napoteni, to nalogo tudi opravili ali pa so se vrnili domov predčasno in zakaj. Lahko bi 
preverjali izraženost njihovih motivov odločitve za delo v tujini pred prihodom in po prihodu 
domov, jih primerjali in tako ugotovili razlike v njihovi izraženosti motivov pred in po izkušnji 
dela v tujini. Isto velja za skupino tistih, ki so delo v tujini našli samoiniciativno. Lahko bi 
preverjali tudi razlike v pomembnosti njihovih vrednot pred in po izkušnji tujine, čeprav 
Musek (2000) opozarja, da so vrednote in vrednotne usmeritve med najbolj stabilnimi, 
doslednimi in zanesljivimi osebnostnimi značilnostmi posameznika. Zanimiv bi bil tudi 
pregled statistik glede časa bivanja in dela v tujini. 

Raziskovali bi lahko, ali motivi odločitve za delo v tujini dejansko vplivajo na slednje, pri 
čemer bi se posluževali napovedovanja odločitve za delo v tujini. Pri tem bi vzorec moral 
zajeti tiste posameznike, ki so odšli na delo v tujini, in tiste, ki te izkušnje (še) nimajo. 

Prav tako bi se lahko lotili podrobnejših prikazov opisnih statistk in iskanja razlik glede 
izraženosti motivov po spolu, stopnji izobrazbe, glede na število let dela v tujini ter tudi 
posamezno delovno mesto, pri čemer bi morali iskati vzorec udeležencev bolj ciljno. Preverili 
bi lahko tudi razlike v pomembnosti vrednot med obema skupinama Slovencev, v kateri sem 
jih razdelila na podlagi odhoda na delo v tujino, in ali obstajajo statistično pomembne razlike 
v pomembnosti vrednot med obema skupinama. 
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6. Zaključki 
V magistrskem delu me je zanimalo, katere vrednote so pomembne Slovencem na delu v 

tujini, kakšna je njihova izraženost posameznih motivov odločitve za delo v tujini, ali 
obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti posameznih motivov odločitve za delo v 
tujini med tistimi posamezniki, ki so odšli na delo v tujino samoiniciativno, in tistimi, ki so bili 
na delo v tujino napoteni s strani njihove delovne organizacije v Sloveniji, v kateri delajo, ter 
ali obstaja povezanost med posameznimi vrednotami s posameznimi motivi odločitve za delo 
v tujini. Preverjala sem tudi povezanost med velekategorijama apolonskih in dionizičnih 
vrednot ter vrednotami izpolnitvenega tipa z demografskimi značilnostmi starost, spol in 
izobrazba. 

Na delo v tujino je odšlo največ Slovenk, vsi Slovenci pa so bili v povprečju stari 33 let. V 
tujini delajo v povprečju štiri leta. Večina jih ima zaključen visokošolski strokovni ali 
univerzitetni program 1. bolonjske stopnje. Od tega jih je največ odšlo na delo v tujino 
samoiniciativno in sami. Zasedali so širok nabor različnih delovnih mest. Največ jih živi in dela 
v državah Avstrija, Velika Britanija, Nemčija in Švica. Njihova najpomembnejša vrednota je 
zdravje. Na njihovo odločitev za delo v tujini sta na podlagi njihove ocene najbolj vplivala 
motiva boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici in vpliv na kariero. Obstajajo statistično 
pomembne razlike v izraženosti motivov odločitve za delo v tujini med skupino Slovencev, ki 
je delo v tujini našla samoiniciativno, in skupino Slovencev, ki je bila na delo v tujino 
napotena s strani delovne organizacije v Sloveniji, v kateri dela. Prav tako obstajajo 
statistično pomembne povezave med izbranimi vrednotami in motivi odločitve za delo v 
tujini, povezanost pa najdemo tudi med kategorijama dionizičnih in apolonskih vrednot ter 
izpolnitvenim tipom vrednot z demografskimi značilnostmi spol, starost in izobrazba. 

Podatki vzorca Slovencev na delu v tujini nam tako prikažejo in nudijo širok in pester 
prikaz informacij naših rojakov, ki so se odločili, da bodo delali v tujini. Informacije so lahko 
koristne pri razumevanju, zakaj se vedno več Slovencev odloča za delo in morda tudi življenje 
v tujini, predvsem pa lahko služijo pri selekciji kadra, ki ga različne mednarodne delovne 
organizacije pošiljajo na opravljanje delovne naloge. Ravno slednje je namen mojega 
magistrskega dela, saj upam, da se bodo strokovnjaki na kadrovskem področju vedno bolj 
posluževali tudi raziskovanja vrednot in motivov pri izbiri kandidatov za opravljanje delovne 
naloge v tujini. Vodje in zaposleni v podjetju, ki opravljajo s človeškimi viri, lahko upoštevajo 
pomembnost vrednot, ki jo navajajo njihovi zaposleni, in tako poskrbijo, da jim delovno 
okolje omogoča delati in delovati v takem okolju, ki je skladno z njihovimi cilji in pojmi, ki jih 
vrednotijo kot najvišje. 
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8. Priloge 
Tabela 14.  

T-test za neodvisna vzorca skupin Slovencev, ki so delo v tujini našli samoiniciativno (N = 
246), in tistih, ki so bili na delo v tujino napoteni s strani delovne organizacije v Sloveniji, v 
kateri delajo (N = 16) 

  

Levenov test 
enakosti 
varianc t-test enakosti povprečij 

F 
Stat. 
Zn.  t df 

Stat. Zn. 
(2-               

-smerna) 

Razlika 
povpre

čja 

Stan-
dard-

na 
napa-

ka 
razli-

ke 

95-% interval zaupanja 
razlike 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Kultura države 
gostiteljice 

Enakost 
varianc 
predvidena  

,23 ,63 -1,66 260 ,10 -,84 ,51 -1,84 ,16 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -1,53 16,67 ,14 -,84 ,55 -2,01 ,32 

Želja živeti v 
državi 
gostiteljici 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,01 ,92 -2,41 260 ,02 -1,24 ,52 -2,26 -,23 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -2,44 17,08 ,03 -1,24 ,51 -2,32 -,17 

Življenjski 
standard v 
državi 
gostiteljici 

Enakost 
varianc 
predvidena 

2,67 ,10 -2,86 260 ,01 -1,25 ,44 -2,11 -,39 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -2,24 16,14 ,04 -1,25 ,56 -2,43 -,07 

Želja živeti v 
gostiteljskem 
mestu ali kraju 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,43 ,51 -,80 260 ,42 -,43 ,53 -1,47 ,62 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -,84 17,24 ,41 -,43 ,51 -1,50 ,65 

Zmožnost 
prilagajanja na 
državo 
gostiteljico 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,07 ,79 -1,19 260 ,24 -,59 ,50 -1,56 ,39 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -1,14 16,84 ,27 -,59 ,51 -1,67 ,50 

Ravnotežje 
med delom in 
družabnim 
življenjem 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,17 ,68 -,07 260 ,95 -,03 ,50 -1,02 ,96 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -,06 16,66 ,95 -,03 ,55 -1,19 1,12 

Možnost 
pridobitve 
stalnega 
prebivališča v 
državi 
gostiteljici 

Enakost 
varianc 
predvidena 

8,20 ,01 -3,14 260 ,00 -1,80 ,57 -2,92 -,67 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -4,11 18,81 ,00 -1,80 ,44 -2,71 -,88 
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Imeti ustrezna 
znanja in 
spretnosti za 
delovno mesto 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,92 ,34 ,30 260 ,77 ,15 ,50 -,84 1,14 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    ,27 16,57 ,79 ,15 ,56 -1,04 1,33 

Možnosti za 
razvijanje 
znanj in 
spretnosti 

Enakost 
varianc 
predvidena 

2,08 ,15 -,33 260 ,74 -,15 ,45 -1,03 ,74 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -,28 16,35 ,79 -,15 ,53 -1,28 ,98 

Vpliv na 
kariero 

Enakost 
varianc 
predvidena 

3,90 ,05 ,11 260 ,92 ,05 ,44 -,82 ,92 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    ,17 21,06 ,87 ,05 ,28 -,54 ,63 

Želja po 
pustolovščini 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,81 ,37 -1,51 260 ,13 -,77 ,51 -1,78 ,24 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -1,36 16,58 ,19 -,77 ,57 -1,98 ,43 

Videti svet Enakost 
varianc 
predvidena 

3,36 ,07 -2,07 260 ,04 -1,10 ,53 -2,14 -,06 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -1,74 16,34 ,10 -1,10 ,63 -2,43 ,24 

Samozavest 
glede 
zmožnosti za 
delo v tujini 

Enakost 
varianc 
predvidena 

2,70 ,10 -1,29 260 ,20 -,66 ,51 -1,66 ,35 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -1,07 16,32 ,30 -,66 ,61 -1,95 ,64 

Poklicni izzivi 
dela v tujini 

Enakost 
varianc 
predvidena 

1,18 ,28 -,89 260 ,38 -,43 ,49 -1,39 ,53 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     -,79 16,55 ,44 -,43 ,55 -1,58 ,72 

Priložnost za 
izboljšanje 
jezikovnih 
spretnosti 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,36 ,55 -1,73 260 ,09 -,90 ,52 -1,93 ,13 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     -1,57 16,62 ,14 -,90 ,57 -2,11 ,31 

Boljše karierne 
priložnosti v 
državi 
gostiteljici 

Enakost 
varianc 
predvidena 

4,70 ,03 -2,98 260 ,00 -1,38 ,46 -2,29 -,47 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -2,27 16,06 ,04 -1,38 ,61 -2,67 -,09 

Ugled države 
gostiteljice na 
vašem 
področju dela 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,07 ,80 -1,17 260 ,24 -,67 ,57 -1,80 ,46 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -1,14 16,89 ,27 -,67 ,59 -1,91 ,57 
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Ugled države 
gostiteljice po 
odprtosti do 
tujcev 

Enakost 
varianc 
predvidena 

3,91 ,05 -2,51 260 ,01 -1,37 ,55 -2,44 -,30 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -2,94 17,91 ,01 -1,37 ,47 -2,35 -,39 

Ugled dela v 
državi 
gostiteljici 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,02 ,90 -,69 260 ,49 -,37 ,54 -1,42 ,69 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -,66 16,81 ,52 -,37 ,56 -1,55 ,81 

Boljše 
možnosti za 
družino 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,04 ,85 -,24 260 ,81 -,15 ,61 -1,35 1,05 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -,23 16,91 ,82 -,15 ,62 -1,46 1,17 

Možnost 
boljše 
finančne 
podpore 
družini zaradi 
dela v tujini 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,05 ,82 ,28 260 ,78 ,18 ,64 -1,08 1,43 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    ,27 16,92 ,79 ,18 ,65 -1,19 1,54 

Tesne vezi 
med 
domovino in 
državo 
gostiteljico 

Enakost 
varianc 
predvidena 

5,76 ,02 1,44 260 ,15 ,65 ,45 -,24 1,53 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    1,13 16,14 ,27 ,65 ,57 -,57 1,86 

Priprave pred 
odhodom 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,00 ,98 ,47 260 ,64 ,23 ,49 -,74 1,20 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    ,43 16,68 ,67 ,23 ,53 -,89 1,35 

Možnosti 
mreženja v 
državi 
gostiteljici 

Enakost 
varianc 
predvidena 

,09 ,77 -,33 260 ,74 -,17 ,52 -1,18 ,85 

Enakost 
varianc ni 
predvidena 

    -,31 16,84 ,76 -,17 ,54 -1,30 ,96 
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POROČILO O VALIDACIJI LESTVICE ODLOČITEV ZA DELO V TUJINI (angl. Decision to Work 
Abroad Measure; 2011) 

Avtorji originalne različice: Noeelen Doherty, Michael Dickmann in Timothy Mills 

Avtorji priredbe: Karmen Vajngerl, Eva Kramar, Nina Košir, izr. prof. dr Eva Boštjančič, asist. 
dr. Boštjan Bajec 

Opis namena lestvice in njena vsebina 

Lestvica sestoji iz 34 postavk oz. motivov, ki v originalni različici lestvice nasičajo osem 
faktorjev: lokacija, kariera, izkušnje v tujini, država gostiteljica, koristi za družino, odnosi med 
državo gostiteljico in domovino, osebni odnosi ter dejavniki spodbude. Udeleženci ocenjujejo 
vpliv posamezne postavke oz. motiva na njihovo odločitev za delo v tujini. 

Opis načina prevoda in povratnega prevoda 

Lestvico smo v slovenski jezik po dovoljenju za uporabo enega izmed avtorjev prevedli iz 
angleške različice po standardnem postopku, dostopna pa je v bazi PsycTESTS. 

V nadaljevanju je prikazana slika elektronske pošte, kjer mi avtor originalnega 
pripomočka dovoljuje njegovo uporabo. 

 

Slika 1. Soglasje avtorja za uporabo lestvice Decision to Work Abroad Measure. 

Pri prevajanju je sodelovalo pet oseb. Prevode smo primerjali med seboj in skupaj 
dosegli dogovor glede neskladij za enotne izraze. Popravljen prevod je nato ena anglistka 
prevedla nazaj v angleščino, pri čemer smo ugotovili, da se povratni prevod bistveno ne 
razlikuje od originalne različice lestvice. Vzvratni prevod je preveril tudi eden izmed avtorjev 
lestvice Michael Dickmann in se z njim strinjal. 
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Opis načina zbiranja podatkov 

Populacija, na kateri sem zbrala vzorec, so Slovenci na delu v tujini, ki tam tudi živijo. 
Udeležence sem zbrala s pomočjo spletnih družbenih omrežij Facebook in LinkedIn ter po 
elektronski pošti. Na Facebooku in LinkedInu sem povezavo do ankete večkrat objavila na 
svojem profilu, prav tako sem jo objavila v različnih skupinah na Facebooku, kot so npr. 
Slovenci v Nemčiji, Slovenci v Londonu, Slovenci v Torontu, Slovenci v Avstraliji, Slovenci v 
Washingtonu, Slovenci v Avstriji, Slovenci na Nizozemskem ipd. Povezavo do ankete sem na 
družbenih omrežjih in po elektronski pošti poslala tudi prijateljem in znancem, ki so v času 
raziskave delali in živeli v tujini, s prošnjo, da povezavo posredujejo dalje tistim Slovencem, ki 
jih poznajo in prav tako delajo in živijo v tujini (metoda snežne kepe). Ti so povezavo do 
ankete objavili tudi na svojem Facebook profilu. Povezavo sem po elektronski pošti poslala 
še na različna veleposlaništva s prošnjo, če jo lahko delijo na svojih družbenih omrežjih, ter 
posameznikom iz liste za prejemanje elektronske pošte s strani Društva študentov 
psihologije Slovenije. Informacija o možnosti reševanja ankete je bila objavljena tudi na 
spletni strani www.psihologijadela.com. Vzorec skupaj zajema 262 udeležencev. Vsi so 
odgovorili na vsa vprašanja v anketi. 

Opis načina odgovarjanja na postavke 

Udeleženci na opisni sedemstopenjski lestvici (ni vplivalo, zelo majhen vpliv, majhen 
vpliv, srednji vpliv, znaten vpliv, velik vpliv, zelo velik vpliv) ocenjujejo vpliv posameznega 
motiva na odločitev za delo v tujini. 

Rezultati psihometričnih analiz 

Tabela 15.  

Opisne statistike vseh postavk lestvice Odločitev za delo v tujini (N = 262) 

 N M SD Min Max Me Mo σ2 Asi. Spl. 

1 Kultura države gostiteljice 262 3,73 1,98 1 7 4 1 3,91 ,03 -1,25 

2 Želja živeti v državi gostiteljici 262 3,98 2,02 1 7 4 1 4,10 -,05 -1,23 

3 Življenjski standard v državi gostiteljici 262 5,17 1,72 1 7 6 6 2,95 -,96 ,11 

4 Želja živeti v gostiteljskem mestu ali 

kraju 
262 3,77 2,06 1 7 

4 1 
4,24 ,02 -1,30 

5 Zmožnost prilagajanja na državo 

gostiteljico 
262 4,24 1,92 1 7 

4 4 
3,67 -,34 -,95 

6 Ravnotežje med delom in družabnim 

življenjem 
262 4,16 1,94 1 7 

4 6 
3,77 -,21 -1,11 

7 Možnost pridobitve stalnega 

prebivališča v državi gostiteljici 
262 3,75 2,25 1 7 

4 1 
5,08 ,13 -1,46 

8 Imeti ustrezna znanja in spretnosti za 

delovno mesto 
262 4,98 1,95 1 7 

6 7 
3,80 -,78 -,54 

9 Delo, ki vam je bilo ponujeno 262 5,06 2,14 1 7 6 7 4,59 -,84 -,71 

10 Možnosti za razvijanje znanj in 

spretnosti 
262 5,45 1,74 1 7 

6 7 
3,02 -1,31 ,93 

11 Vpliv na kariero 262 5,52 1,71 1 7 6 7 2,92 -1,27 ,90 



49 
 

12 Ohranjanje delovnih stikov z 

domovino 
262 2,71 1,92 1 7 

2 1 
3,69 ,84 -,60 

13 Pričakovano trajanje bivanja v državi 

gostiteljici 
262 3,63 2,18 1 7 

4 1 
4,77 ,11 -1,45 

14 Vpliv na osebne finance 262 5,56 1,76 1 7 6 7 3,08 -1,33 ,90 

15 Želja po pustolovščini 262 4,85 1,99 1 7 5 7 3,97 -,73 -,65 

16 Videti svet 262 4,97 2,06 1 7 6 7 4,24 -,77 -,67 

17 Samozavest glede zmožnosti za delo v 

tujini 
262 5,05 1,98 1 7 

6 7 
3,91 -,89 -,41 

18 Poklicni izzivi dela v tujini 262 5,03 1,89 1 7 6 6 3,56 -,94 -,18 

19 Priložnost za izboljšanje jezikovnih 

spretnosti 
262 4,91 2,03 1 7 

5 7 
4,13 -,75 -,65 

20 Boljše karierne priložnosti v državi 

gostiteljici 
262 5,61 1,82 1 7 

6 7 
3,30 -1,36 ,85 

21 Ugled države gostiteljice na vašem 

področju dela 
262 4,13 2,22 1 7 

4 7 
4,93 -,11 -1,42 

22 Ugled države gostiteljice po odprtosti 

do tujcev 
262 4,16 2,13 1 7 

4 7 
4,56 -,16 -1,31 

23 Ugled dela v državi gostiteljici 262 4,28 2,07 1 7 5 7 4,30 -,25 -1,20 

24 Boljše možnosti za družino 262 3,82 2,36 1 7 4 1 5,55 ,09 -1,55 

25 Možnost boljše finančne podpore 

družini zaradi dela v tujini 
262 3,90 2,46 1 7 

4 1 
6,05 ,04 -1,66 

26 Tesne vezi med domovino in državo 

gostiteljico 
262 2,27 1,74 1 7 

1 1 
3,03 1,36 ,80 

27 Priprave pred odhodom 262 2,66 1,90 1 7 2 1 3,60 ,85 -,56 

28 Možnosti mreženja v državi gostiteljici 262 3,10 1,99 1 7 3 1 3,97 ,46 -1,13 

29 Ohranjanje osebnih stikov v domovini 262 3,44 2,14 1 7 3 1 4,57 ,28 -1,34 

30 Biti blizu ljubljeni osebi ali osebam 262 3,89 2,40 1 7 4 1 5,74 ,03 -1,58 

31 Uspešna pretekla izkušnja v tujem 

okolju 
262 3,40 2,39 1 7 

3 1 
5,73 ,28 -1,58 

32 Pripravljenost družine ali partnerja na 

selitev 
262 3,58 2,52 1 7 

3,50 1 
6,36 ,17 -1,74 

33 Slabe zaposlitvene možnosti v 

domovini 
262 5,33 2,21 1 7 

6,50 7 
4,87 -1,04 -,48 

34 Oddaljiti se od problema 262 2,76 2,06 1 7 2 1 4,26 ,79 -,80 

 
Najvišje ocenjeni postavki glede na povprečje ocen s strani udeležencev sta postavki 

vpliv boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici in vpliv na kariero. Pri teh torej udeleženci 
ocenjujejo, da sta ta motiva najbolj vplivala na njihovo odločitev za delo v tujini, pri čemer ne 
govorimo o dejanskem vplivu, temveč o oceni izraženosti posameznega motiva. Najmanjše 
ocene vpliva so označili pri motivih tesne vezi med domovino in državo gostiteljico, priprave 
pred odhodom in možnosti mreženja v državi gostiteljici. 
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Nobena izmed postavk nima izrazito majhnega standardnega odklona, prav tako pa 
kažejo pri vseh postavkah na relativno manj široko porazdelitev podanih ocen. Koeficienti 
asimetrije kažejo na dokaj nenormalne porazdelitve posameznih postavk. Blizu vrednosti 0 
so postavke 1, 2, 4, 24, 25 in 26. Na pozitivno asimetričnost, natančneje na asimetrijo v 
desno, kažejo postavke 1, 4, 7, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 in 34. Na negativno 
asimetričnost, natančneje na asimetrijo v levo, kažejo postavke 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 in 33. 

Koeficienti sploščenosti vseh postavk se bistveno razlikujejo od 0, pri čemer se tudi 
porazdelitve vseh postavk bistveno razlikujejo od normalne porazdelitve. Tako se vse 
postavke porazdeljujejo sploščeno. 

Tabela 16.  

Opisne statistike celotne lestvice Odločitev za delo v tujini 

 N M SD Min Max Me Mo σ2 Asi. Spl. 

Ozdt_s 262 142,84 36,42 47 237 143,00 119 1326,50 -,112 ,018 
Opombe: Ozdt_s pomeni skupno število doseženih točk na lestvici. 

Iz tabele 15 je razvidno, da so udeleženci raziskave v povprečju dosegli 142,84 točk na 
lestvici Odločitev za delo v tujini, mediana znaša 143,00. Standardni odklon kaže na relativno 
manj široko porazdelitev podanih odgovorov. Dosežena minimalna vrednost znaša 47 točk, 
maksimalna vrednost pa 237 točk. Koeficient asimetrije (-,112) kaže na negativno 
asimetričnost, natančneje na asimetrijo v levo, in hkrati na nenormalnost porazdelitve. 
Koeficient sploščenosti (,018) kaže na sploščeno porazdelitev, ki pa je blizu vrednosti 0. 

Tabela 17.  

Indeksi težavnosti za vse postavke lestvice 

 Povprečje Težavnost (%) Standardni odklon 

1 3,73 45,50 1,98 
2 3,98 49,67 2,02 
3 5,17 69,50 1,72 
4 3,77 46,17 2,06 
5 4,24 54,00 1,92 
6 4,16 52,67 1,94 
7 3,75 45,83 2,25 
8 4,98 66,33 1,95 
9 5,06 67,67 2,14 
10 5,45 74,17 1,74 
11 5,52 75,33 1,71 
12 2,71 28,50 1,92 
13 3,63 43,83 2,18 
14 5,56 76,00 1,76 
15 4,85 64,17 1,99 
16 4,97 66,17 2,06 
17 5,05 67,50 1,98 
18 5,03 67,17 1,89 
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19 4,91 65,17 2,03 
20 5,61 76,83 1,82 
21 4,13 52,17 2,22 
22 4,16 52,67 2,13 
23 4,28 54,67 2,07 
24 3,82 47,00 2,36 
25 3,90 48,33 2,46 
26 2,27 21,17 1,74 
27 2,66 27,67 1,90 
28 3,10 35,00 1,99 
29 3,44 40,67 2,14 
30 3,89 48,17 2,40 
31 3,40 40,00 2,39 
32 3,58 43,00 2,52 
33 5,33 72,17 2,21 
34 2,76 29,33 2,06 

 
Najvišje indekse težavnosti in s tem najvišjo težavnost najdemo pri postavkah 3, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in 33, kar pomeni, da so udeleženci označili najvišje ocene vpliva 
teh postavk oz. motivov na njihovo odločitev za delo v tujini največkrat ravno pri teh 
postavkah. Najmanjše indekse težavnosti ter s tem najnižjo težavnost najdemo pri postavkah 
12, 26, 27, 28, 29, 31, 32 in 34, kar pomeni, da so pri teh postavkah udeleženci označili 
najmanjše ocene vpliva. Ekstremnih oz. skrajnih ocen udeleženci niso označevali pri 
postavkah, katerih vrednost indeksa težavnosti se giblje okoli srednje vrednosti (50 %). To so 
postavke 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 21, 22, 23, 24, 25 in 30. Povprečni indeks težavnosti znaša 
53,40 %. 

V tabelah 18 in 19 (na naslednjih dveh straneh) lahko razberemo korelacije med 
postavkami. Korelacije, višje od 0,30, pomenijo zadovoljive vrednosti. Najvišjo korelacijo 0,81 
lahko najdemo med postavkama 15 (želja po pustolovščini) in 16 (videti svet). Najnižjo 
korelacijo 0,01 najdemo med postavkama 16 (videti svet) in 25 (možnost boljše finančne 
podpore družini zaradi dela v tujini). Povezanosti ni med postavkami 9 (delo, ki vam je bilo 
ponujeno) in 16 (videti svet), 20 (boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici) in 30 (biti 
blizu ljubljeni osebi ali osebam) ter 32 (pripravljenost družine ali partnerja na selitev) in 34 
(oddaljiti se od problema). 
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Tabela 18.   
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Tabela 20.  

Koeficienti diskriminativnosti posameznih postavk 

 Nepopravljeni koeficienti 
diskriminativnosti (α) 

Popravljeni koeficienti 
diskriminativnosti (α) 

1 ,53 ,49 
2 ,56 ,52 
3 ,56 ,53 
4 ,60 ,56 
5 ,67 ,64 
6 ,51 ,47 
7 ,55 ,50 
8 ,54 ,50 
9 ,32 ,27 
10 ,56 ,53 
11 ,52 ,48 
12 ,46 ,42 
13 ,53 ,48 
14 ,46 ,42 
15 ,46 ,42 
16 ,50 ,46 
17 ,63 ,60 
18 ,65 ,62 
19 ,54 ,50 
20 ,59 ,56 
21 ,61 ,57 
22 ,60 ,56 
23 ,67 ,64 
24 ,51 ,46 
25 ,50 ,45 
26 ,58 ,55 
27 ,61 ,58 
28 ,64 ,61 
29 ,52 ,48 
30 ,37 ,31 
31 ,44 ,38 
32 ,46 ,40 
33 ,40 ,35 
34 ,30 ,25 

 
Ker je vrednost koeficienta diskriminativnosti praviloma nekoliko previsoka, saj skupni 

dosežek vsebuje tudi odgovor na postavko, ki jo proučujemo, pri čemer gre torej deloma za 
korelacijo spremenljivke s samo seboj, sem izračunala tudi popravljene koeficiente 
diskriminativnosti. Ti so bili v nadaljnji analizi pomembni predvsem zaradi izločanja postavk, 
ki slabo nasičajo določene faktorje, ki smo jih preučevali. Mera diskriminativnosti, ki je v 
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okviru klasične testne teorije najboljša, je Pearsonov koeficient korelacije (Sočan, 2003). 
3Tako so v tabeli 19 v obeh stolpcih prikazani Pearsonovi koeficienti korelacije. 

Popravljena diskriminativnost nam pove, kako dobro konkretna postavka razlikuje med 
udeleženci, ki na lestvici dosegajo visoke končne rezultate in udeleženci, ki dosegajo nizke 
končne rezultate. Polovica postavk, natančneje 17, ima diskriminativnost višjo od 0,50, kar 
pomeni dobro diskriminativnost. Druga polovica postavk, prav tako 17 postavk, ima 
diskriminativnost manjšo od 0,50. Med omenjenima skupinama udeležencev slabše 
razločujejo postavke 34 in 9. Med vsemi postavkami najbolj diskriminirata postavki 5 in 23. 

V originalni različici lestvice se Cronbachovi koeficienti zanesljivosti alfa za prvih pet 
faktorjev (lokacija, kariera, izkušnje v tujini, država gostiteljica, koristi za družino) gibljejo od 
0,71 do 0,84, kar kaže na srednjo do nizko zanesljivost vsakega posameznega faktorja. Za 
šesti in sedmi faktor (odnosi med državo gostiteljico in domovino, osebni odnosi) koeficienta 
zanesljivosti znašata 0,66 in 0,54, kar kaže na nizko zanesljivost, zadnji, osmi faktor pa je bil iz 
nadaljnjih statističnih obdelav zaradi nesprejemljive zanesljivosti izključen. 

Za celotno lestvico in standardizirane postavke prevedene lestvice v slovenski jezik 
koeficient zanesljivosti α znaša 0,92, kar kaže na visoko oz. zelo dobro zanesljivost lestvice 
(Bucik, 1997). Cronbachovi koeficienti za vsak posamezen faktor so: lokacija (α = 0,85), 
kariera (α = 0,80), izkušnje v tujini (α = 0,88), država gostiteljica (α = 0,82), koristi za družino 
(α = 0,83) in odnosi med državo gostiteljico in domovino (α = 0,76). Tako so vsi faktorji visoko 
do zmerno zanesljivi (Bucik, 1997). Vsi koeficienti so bili izračunani po tem, ko smo izvedli 
konfirmatorno faktorsko analizo in izločili nekaj postavk. 

Konfirmatorna faktorska analiza (v nadaljevanju slika 2) prevedene lestvice v slovenski 
jezik, s katero smo preverili konstruktno veljavnost lestvice, je pokazala slabo prileganje 
osemfaktorskemu modelu (χ2 (499) = 1632,94, p < ,001, GFI = ,73, CFI = ,91, NNFI = ,90, 
RMSEA = ,09). Zato smo za nadaljnjo analizo izločili slabo nasičene postavke – postavke, ki 
imajo korelacijo s skupnim dosežkom pod 0,50 (popravljen koeficient diskriminativnosti) in 
korelacije z ostalimi postavkami pod 0,30 (Hair idr., 2009)4 – in še enkrat izvedli 
konfirmatorno faktorsko analizo. Izločili smo postavke v9, v12, v13 in v14. Te postavke v 
originalni različici lestvice nasičajo faktor kariera. V celoti smo izločili sedmi faktor osebni 
odnosi in osmi faktor dejavniki spodbude. Skupaj smo tako izločili deset postavk. 

Poleg omenjenih izločenih postavk imajo tudi postavke v1, v6, v11, v15, v16, v24 in v25 
korelacijo s skupnim dosežkom pod 0,50 in nekaj korelacij z ostalimi postavkami, ki so 
manjše od 0,30, a jih za nadaljnjo analizo nismo izločili. Lestvica bi bila namreč s toliko 
izločenimi postavkami zelo kratka, poleg tega pa so omenjene postavke motivi, katerih 
izraženost me je med drugim tudi zelo zanimala. Postavke v11, v15 in v16 so se v mnogih 
raziskavah izkazale kot visoko izraženi motivi odločitve za delo v tujini, zato me je zanimalo, 
kolikšna bo izraženost teh motivov na mojem vzorcu Slovencev v tujini. Izkazalo se je, da je 
ravno motiv postavke 11, vpliv na kariero, eden izmed najbolj izraženih motivov odločitve za 
delo v tujini na mojem vzorcu. Enako velja tudi za postavki v15 (želja po pustolovščini) in v16 

                                                      
3 Sočan, G. (2003). Postopki klasične testne teorije. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 

Oddelek za psihologijo. 
4 Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. in Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis. Upper Saddle 

River, New Jersey: Prentice Hall. 
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(videti svet). Postavki v24 in v25 nasičata faktor koristi za družino. Če bi izločili obe, bi tako 
morali izločiti cel faktor, česar nismo več želeli. Cronbachov koeficient alfa slednjega znaša 
0,83, kar nakazuje na njegovo visoko do zmerno zanesljivost, kar je še eden izmed razlogov, 
da ga v končni različici lestvice lahko ohranimo. Tudi faktor lokacija ima kljub temu, da 
postavki v1 in v6 nismo izločili, visoko do zmerno zanesljivost (α = 0,85). 

Pripravili smo korelacijsko matriko in pregledali korelacije. Pregledali smo korelacije med 
postavkami (item-to-item correlations) in korelacije posamezne postavke s skupnim 
dosežkom (item-to-total correlations). Tako smo v nadaljevanju preverjali šestfaktorski 
model (slika 3) in ne osemfaktorskega, kot to predvideva originalna različica lestvice. Po 
izločitvi desetih postavk nam je ostalo naslednjih 24 postavk: v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, 
v10, v11, v15, v16, v17, v18, v19, v20, v21, v22, v23, v24, v25, v26, v27 in v28. 

S temi postavkami smo naredili eksploratorno faktorsko analizo. KMO-mera ustreznosti 
vzorca je 0,88. χ2 Bartlettovega testa sferičnosti znaša 3366,92, p < ,001. Oba indikatorja 
kažeta na primernost podatkov za faktorsko analizo. Eksploratorna faktorska analiza z 
metodo največje verjetnosti je pokazala šest faktorjev. Nobena od postavk ni imela 
komunalitete pod 0,30, nasičenosti pri treh postavkah pa so malo pod 0,50 (postavke v7, v8 
in v26), nasičenosti pa se prekrivajo na dveh postavkah (v15 in v16). Kljub majhnim 
odstopanjem smo se odločili, da s konfirmatorno analizo preverimo vseh 24 postavk po 
šestfaktorskem modelu zaradi čim boljše primerljivosti lestvice z originalno različico. 
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Slika 2. Konfirmatorna faktorska analiza z osmimi faktorji. 
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Slika 3. Konfirmatorna faktorska analiza s šestimi faktorji. 
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Lestvica Odločitev za delo v tujini 

Navodilo za reševanje: Na lestvici označite, v kolikšni meri je posamezen motiv vplival na 
vašo odločitev za delo v tujini (1 – ni vplivalo, 2 – zelo majhen vpliv, 3 – majhen vpliv, 4 – 
srednji vpliv, 5 – znaten vpliv, 6 – velik vpliv, 7 – zelo velik vpliv). 

1. Lokacija 

Kultura države gostiteljice. 

Želja živeti v državi gostiteljici. 

Življenjski standard v državi gostiteljici.  

Želja živeti v gostiteljskem mestu ali kraju.  

Zmožnost prilagajanja na državo gostiteljico.  

Ravnotežje med delom in družabnim življenjem. 

Možnost pridobitve stalnega prebivališča v državi gostiteljici. 

2. Kariera 

Imeti ustrezna znanja in spretnosti za delovno mesto.  

Delo, ki vam je bilo ponujeno.  

Možnosti za razvijanje znanj in spretnosti.  

Vpliv na kariero.  

Ohranjanje delovnih stikov z domovino. 

Pričakovano trajanje bivanja v državi gostiteljici. 

Vpliv na osebne finance.  

3. Izkušnje v tujini 

Želja po pustolovščini. 

Videti svet. 

Samozavest glede zmožnosti za delo v tujini. 

Poklicni izzivi dela v tujini.  

Priložnost za izboljšanje jezikovnih spretnosti. 

4. Država gostiteljica 

Boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici. 

Ugled države gostiteljice na vašem področju dela. 

Ugled države gostiteljice po odprtosti do tujcev. 

Ugled dela v državi gostiteljici. 

5. Koristi za družino 

Boljše možnosti za družino. 

Možnost boljše finančne podpore družini zaradi dela v tujini. 

6. Odnosi med državo gostiteljico in domovino 

Tesne vezi med domovino in državo gostiteljico. 

Priprave pred odhodom. 

Možnosti mreženja v državi gostiteljici. 
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7. Osebni odnosi 

Ohranjanje osebnih stikov v domovini. 

Biti blizu ljubljeni osebi ali osebam. 

Uspešna pretekla izkušnja v tujem okolju.  

Pripravljenost družine ali partnerja na selitev.  

8. Dejavniki spodbude 

Slabe zaposlitvene možnosti v domovini. 

Oddaljiti se od problema.  
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Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti magistrskega dela, etični ustreznosti 

magistrske raziskave in konfliktu interesov 

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 

literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. Izjavljam, da je 

magistrsko delo tehnično in jezikovno brezhibno. Raziskava, izvedena v okviru magistrskega 

dela, je bila etično nesporna in izvedena skladno s Kodeksom poklicne etike psihologov 

Slovenije. Do konflikta interesov pri izvedbi magistrskega dela ni prišlo in ne obstaja. 

 

 

Ljubljana, 7. maja 2018       Karmen Vajngerl 


