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1. POVZETEK 

Vrednote so motivacijski cilj najvišjega hierarhičnega reda in so opredeljene kot splošna življenjska 

vodila, ki so pomembna sestavina vsake družbe in kulture. Preko vrednot lahko razumemo 

posameznika in njegove življenjske orientacije, so pa tudi vodila, po katerih naj bi posamezniki 

uravnavali svoje življenje, medosebne odnose in delo. Posebno pomembno je področje merjenja 

delovnih vrednot, ki predstavljajo velik motivacijski potencial za vsakega zaposlenega. Delovne 

vrednote je mogoče izmeriti in v nadaljevanju sledi predstavitev ter primerjava merskih pripomočkov, 

ki merijo delovne vrednote. Pri pregledu strokovne literature smo zasledile več tujih in nekaj 

slovenskih vprašalnikov, ki merijo osebne in delovne vrednote, vendar smo podrobneje opisale le tiste, 

ki merijo zgolj delovne vrednote ter so hkrati najnovejši in se najpogosteje uporabljajo. Na področju 

merjenja delovnih vrednot bi kot najuporabnejše izpostavile tri vprašalnike: Lestvico delovnih 

motivov, ki meri vidike, ki posameznika vodijo pri delu, kar omogoča spoznavanje temeljnih motivov 

zaposlenih, Lestvico vrednot podjetja, ki omogoča vpogled v vrednote podjetja oziroma kaj zaposleni 

v svojem podjetju navajajo kot bolj/manj pomembno, in angleški vprašalnik WVal, ki meri delovne 

vrednote posameznikov. Prednosti slednjega so, da je vprašalnik najnovejši izmed vključenih in 

uporablja ocenjevalno lestvico z rangiranjem v manjših sklopih vrednot, poleg tega pa delovne 

vrednote ocenjuje po Schwartzovem modelu vrednot, ki je prilagojen posebej za delovno okolje. 

Uporabnost prvih dveh lestvic pa vidimo predvsem v tem, da sta v slovenskem jeziku in imata 

slovenske norme, saj je pri vseh tujih vprašalnikih problem predvsem v dostopnosti in neobstoječem 

slovenskem prevodu. Prav tako večina tujih vprašalnikov nima norm, poteg tega pa obstaja premalo 

raziskav njihovih merskih značilnosti. Ker raziskovanje vrednot v delovnem kontekstu omogoča boljše 

poznavanje zaposlenih, predlagamo prevod nekaterih tujih vprašalnikov (Wval, WVQ, EVAT) in 

prilagoditev že obstoječih slovenskih ter posodobitev slovenskih norm.  

 

 

2. KRATKA PREDSTAVITEV PODROČJA 

2.1 Vrednote 

Vrednote so motivacijski cilj najvišjega hierarhičnega reda (Musek, 2000). Ne odražajo toliko trenutne 

motivacijske naravnanosti, temveč relativno trajno, dolgoročno naravnanost (Pogačnik, 2002). Lahko 

jih opredelimo kot splošna veljavna življenjska vodila, ki so pomembna sestavina vsake družbe in 

kulture. Poznavanje sprejetih vrednotnih usmeritev nam lahko pomaga pri razumevanju kulture in 

medkulturnih razlik (Smith in Bond, 1998, v Musek, 2010). Poleg tega skozi vrednote lahko razumemo 

posameznika in njegove življenjske orientacije (Musek, 2010). Mnoge najpomembnejše vrednote in 

vrednotne usmeritve so kulturno univerzalne (Musek, 2000), vendar se različne kulture in posamezniki 

razlikujejo v pogledih na pomembne vrednotne kategorije. Psiholog Geert Hofstede (1980, v Musek, 

2010) je odkril nekaj pomembnih dimenzij preko katerih lahko razlikujemo vrednotne orientacije 

različnih kultur. Med najpomembnejšimi je dimenzija individualizma in kolektivizma. 

  

Vrednote so vodila, po katerih naj bi uravnavali svoje življenje in odnose z drugimi (Musek, 2010). 

Poleg tega jih lahko opredelimo kot posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih 
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visoko cenimo, se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše 

interese in vedenje kot življenjska vodila (Musek, 2000). Podobno jih definirata tudi Schwartz in Bilsky 

(1987, v Musek, 2010), kot  a) prepričanja ali pojmovanja o b) želenih končnih stanjih ali vedenjih, ki 

c) presegajo specifične situacije, d) vodijo in usmerjajo izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov, in e) so 

urejena glede na relativno pomembnosti in jih f) ocenjujemo kot vodila v našem življenju. Murray in 

Kluckhohn (1953, v Musek, 2010) in Rokeach (1973) razdeljujejo vrednote na terminalne in 

instrumentalne. Terminalne predstavljajo zaželena končna stanja (npr. svoboda, nacionalna 

enakopravnost, lepota, zveličanje), instrumentalne pa predstave o vedenju, ki omogočajo doseganje 

zaželenega (npr. pogum, poštenost). 

  

Eden izmed začetnikov oblikovanja celovitega modela oz. teorije vrednot je Milton Rokeach (1973), na 

njegovi zapuščini pa sta se oblikovala dva obsežna modela: Schwartzov (Schwartz, 1992) in Muskov 

(Musek, 2000). 

  

Rokeachov (1973) model vključuje 18 terminalnih in 18 instrumentalnih vrednot. Schwartz pa je s 

pomočjo lastne lestvice vrednot SVS (Schwartz Value Survey) ugotovil dokaj univerzalno strukturo 

vrednotnega prostora, ki jo sestavljajo naslednje vrednotne kategorije ali vrednotni tipi (Schwartz, 

1992, 2012):  

 Samousmerjanje (ustvarjanje, neodvisnost, svoboda, lastni cilji vedoželjnost), 

 Stimulacija (raznoterost, drznost, vznemirljivo življenje), 

 Hedonizem (uživanje v življenju, ugodje), 

 Dosežki (sposobnost, uspešnost, ambicioznost, vplivnost), 

 Moč (oblast, bogastvo, družbena moč), 

 Varnost (narodna varnost, družbena varnost, družbeni red, čistost, vračanje uslug), 

 Tradicija (sprejemanje usode, sprejemanje tradicije, zmernost, ponižnost), 

 Konformnost (poslušnost, vljudnost, spoštovanje staršev, samodisciplina) 

 Dobrohotnost (pripravljenost pomagati, odgovornost, lojalnost, odpuščanje, poštenost), 

 Univerzalizem (modrost, družbena pravičnost, širokodušnost, mir v svetu, enakost, biti eno z 

naravo, varovanje okolja, svet lepote). 

  

Nadaljnje pa se te kategorije povezujejo v višjeredni dimenziji: samoupoudarajanje nasproti 

samopreseganju in konzervativnost nasproti odprtosti za spremembe (Schwartz, 2012). 

  

Schwartz (1992) pa je poudaril, da čeprav je struktura vrednot precej stabilna, obstaja možnost, da se 

skozi čas spreminjajo, zaradi družbenih pogojev. Lahko pa se spremenijo hitro, kot odziv na velike 

tehnološke, ekonomske, politične in varnostne preobrate.  

  

Na podlagi Muskovega modela strukturne hierarhije vrednot, pa se posamezne vrednote združujejo v 

vrednotne kategorije srednjega obsega in te potem v štiri vrednotne kategorije večjega obsega ali 

vrednotne tipe: hedonski, potenčni, moralni in izpopolnitveni tip. Na vrhu hierarhije pa sta samo dve 

vrednotni velekategoriji dionizične in apolonske vrednote (Musek, 2010). 

  

Naše vedenje se ne ujema z vrednotami, kadar je pod vplivom urgentno delujočih potreb. Vrednote 

so lahko tudi v konfliktu z drugimi vrednotami, npr. nekdo, ki je sicer pacifist, a tudi patriot, se bo v 
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primeru vojne boril za svojo državo. Vrednote tako v večji meri vplivajo posredno preko vedenjskih 

namer. Same po sebi ne sprožajo zaželenega obnašanja, temveč ga sprožijo takrat, kadar smo notranje 

trdno odločeni, da se bomo ravnali po njih. Vedenjske namere so posrednik med vrednotami in 

obnašanjem, če jih nismo uspeli oblikovati, se lahko zgodi, da se ne bomo ravnali po svojih vrednotnih 

presojah (Musek, 2010). 

  

Rokeach (1973) je v osem velikih področij oz. domen razdelil vsa pomembna področja človekovih 

motivov in vrednot. V naših vrednotnih usmeritvah lahko razberemo strnjeno informacijo o celotni 

človekovi motivacijski in življenjski usmerjenosti. Te domene so: 

 Uživanje: težnja po zadovoljstvu, ugodju 

 Socialna moč: veljava, ugled, vpliv 

 Doseganje: storilnost, uspešnost 

 Varnost: izogibanje nevarnosti 

 Prosocialnost: altruizem, pomoč 

 Konformnost: upoštevanje norm, prilagajanje 

 Samousmerjanje: razvijanje samega sebe 

 Zrelost: duhovni cilji, zrelost 

  

Vrednote lahko razdelimo tudi vzdolž kontinuuma: osebne vrednote -> družbene vrednote -> splošne 

vrednote. Znotraj kategorije družbenih vrednot najdemo tiste, ki veljajo za celotno družbo, še naprej 

pa lahko najdemo vrednote, ki veljajo za posamezne dele družbe (npr. vrednote nekega podjetja). 

Splošne vrednote so še širše in se nanašajo na vsa živa bitja. Nabor osebnih in družbenih vrednot ni 

enak, delno se sicer prekrivata, vendar obstajajo vrednote, ki veljajo le za nivo posameznika in 

vrednote, ki veljajo samo za nivo družbe (Pogačnik, 2002). 

  

Vrednote in vrednotne orientacije so izredno pomembne za razumevanja individualnih razlik v 

motivaciji posameznikov (Locke, 2002, v Strniša, 2007). Ljudje si v skladju s hierarhično organiziranim 

vrednotnim sistemom postavljajo prioritete pri zadovoljevanju potreb in doseganju ciljev (Strniša, 

2007). Zadovoljevanje posameznih ciljev nam tako omogoča izpolnjevanje in uresničevanje vrednot. 

Ob doseganju ciljev ter preko uresničevanja vrednot, pa se pojavlja tudi emocionalna komponenta, saj 

doživljanje pozitivnih emocij ob izpolnjevanju pomembnih vrednotnih področij predstavlja pogon za 

doseganje posameznih ciljev. Oishi, Diener, Suh in Lucas (1999, v Strniša, 2007) so predstavili model, 

ki na podlagi Schwartzove teorije vrednot predpostavlja, da delovanje v skladu z individualnimi 

vrednotami determinira globalno zadovoljstvo z življenjem.  

 

2.2. Delovne vrednote   

Potrebe se povezujejo s posameznikovimi vrednotami, ki so nekaj dobrega, pozitivnega in 

motivirajočega. Poleg “vsakodnevnih“ vrednot, se lahko srečamo tudi z organizacijskimi vrednotami, 

ki jih zaposleni v organizacijah pridobijo skozi terciarno socializacijo in se lahko razlikujejo od tistih, ki 

so v njihovem okolju. Prav tako kot posamezniki lahko določijo lastne osebne vrednote, lahko tudi 

organizacije opredelijo faktorje, ki so bolj pomembni kot drugi. Te so po navadi razviti umetno in 

predstavljajo enega izmed najpomembnejših povezovalnih elementov med organizacijo in njenimi 

člani. Predstavljajo skritega motivatorja, katerega vloga je usmerjanje pogledov, mnenj in vedenj 
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zaposlenega (Boštjančič, 2009). Da posamezna organizacija lahko uspešno obratuje je pomembno, da 

se vrednote zaposlenih skladajo z vrednotami organizacije. Dobiček je osnovna implicitna vrednota 

poslovnih organizacij, vendar to ni najpomembneje zaposlenim, ki preferirajo druge vrednote 

(varnost, priložnost pridobiti in uporabiti svoja znanja, avtonomnost, ipd.). Novi zaposleni se tako 

prilagodijo oz. postopoma spremenijo svoje vrednote, da se skladajo z vrednotami organizacije 

(Boštjančič, 2009). 

  

Empirične študije so pokazale, da v hipotetičnih situacijah ljudje želijo ravnati v skladu s svojimi 

vrednotami (Feather, 1995; Sagiv in Schwartz, 1995, v Koivula, 2008). Feather (1988, v Koivula, 2008) 

je prav tako ugotovil, da je posameznikova izbira izobraževalnega programa odražala vrednote, ki so 

zanj pomembne. Vrednote prav tako vplivajo na rezultate organizacij. Študija Weeks in Kahle (1990, v 

Koivula, 2008) je ugotovila, da se ljudje na delovnem mestu ravnajo v skladu z njihovimi vrednotami. 

Prav tako pa vrednote vplivajo na etično plat poslovnega sveta. Npr. ljudje, ki v večji meri poudarjajo 

lastni dobiček, moč in hedonizem, bodo z večjo verjetnostjo sprejemali neetične odločitve (Feather, 

1995; Mumford, Helton, Decker, Shane Connelly in Van Doorn, 2003, v Koivula, 2008). Nauta, De Dreu 

in van deer Vaart (2002, v Koivula, 2008) pa so ugotovili, da prosocialne vrednote zvišajo možnost, da 

se posamezniki v organizaciji zanimajo za cilje oddelka.  

  

Raziskovanje vrednot v delovnem kontekstu lahko pripomore k boljšemu poznavanju zaposlenih, 

njihovih želja, ciljev in prepričanj. Povezujejo se z motivacijo in življenjskim zadovoljstvom ter 

predstavljajo dober pripomoček pri optimiziranju posameznikovega delovnega okolja, njegove 

motivacije in blagostanja. S pomočjo v nadaljevanju predstavljenih vprašalnikov je mogoče 

posameznike, ki se odločajo za karierno pot usmeriti in jim podati povratno informacijo, kaj jih bo na 

delovnem mestu motiviralo. Obenem pa so lahko v pomoč direktorjem oz. vodjam v organizacijah, da 

lahko za svoje zaposlene prilagodijo delovno okolje (nagrade, plača ...), tako, da se bo skladalo z 

njihovimi vrednotami 

 

3. MERSKI PRIPOMOČKI 

 

Pri pregledu in razvrstitvi vprašalnikov, ki merijo delovne vrednote smo se osredotočile na več 

kriterijev. Vprašalnike smo razvrstile glede na dostopnost uporabe, in sicer najprej smo prikazale 

pripomočke, ki so dostopni v slovenskem jeziku, nato v angleškem in nato še v drugih jezikih. Ker smo 

pri pregledu strokovne literature zasledile več angleških vprašalnikov, so le-ti razvrščeni od 

najnovejšega do najstarejšega, prav tako smo kot enega izmed kriterijev upoštevali tudi pogostost 

uporabe izbranih pripomočkov.  

 

Vprašalniki, opisani v seminarski nalogi so naslednji: 

1. Lestvica vrednot podjetja (Pogačnik, 1997), 

2. Lestvica delovnih motivov (Pogačnik, 1992), 

3. The Work Values Questionnaire (WVal; Consiglio, Cenciotti, Borgogni, Alessandri in 

Schwartz, 2017), 

4. The Munster Work Value Measure (MWVM, Krumm, Grube in Hertel, 2013), 

5. The Work Values Questionnaire (WVQ, Avallone, Farnese, Pepe in Vecchione, 2010), 

6. Super's Work Values Inventory-Revised  (SWVI-R, Zytowski, 2006), 
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7. Escala Revisada de Valores Relativos ao Trabalho (EVT-R, Porto in Pilati, 2010), 

8. La Escala de Valores hacia el Trabajo (EVAT, Arciniega in González, 2000).  

 

Vprašalnik Lestvica vrednot podjetja  (1997) 

Pogačnik, V.  

Opis Vprašalnik meri vrednote podjetja, in sicer podaja informacije o tem, kaj zaposleni 

v svojem podjetju štejejo za bolj in kaj za manj pomembno, na kaj podjetje usmerja 

svojo energijo, kakšno je, po mnenju zaposlenih, stanje sedaj in kako bi moralo biti 

v prihodnje.  

 

 Število postavk 14 

 Lestvice / 

 Ocenjevalna lestvica Rangiranje dejavnikov po pomembnosti, od najbolj 

pomembnega (ocena 1) do najmanj pomembnega (14) 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko, redkeje individualno. 

 Čas izpolnjevanja 5-10 minut 

 Način vrednotenja Samostojna statistična obdelava. 

 

Individualni rezultati: odčitamo range postavk in jih 

primerjamo z normami, ki nam dajo percentil, v 

katerega lahko umestimo posameznike. Percentile 

nato vnesemo v nomogram za izdelavo individualnega 

profila. Izračunamo lahko tudi Spearmanov koeficient 

korelacije za stopnjo skladnosti med želenim in 

obstoječim stanjem. 

 

Skupinski rezultati: izvorne rezultate v obliki rangov 

vnesemo v računalnik tako, da vsaka vrstica predstavlja 

enega udeleženca in stolpci postavke (2*14). Zatem z 

enim od statisticňih programov skaliramo postavke 

posebej za navodilo: »Tako je sedaj« in pa »Tako bi 

moralo biti.« Rezultate skaliranja prikažemo na 

grafikonu.  

 

Možen je tudi izračun koeficientov korelacije med 

stanjema ter koeficientov konkordance za skladnost 

ocenjevalcev. 

 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba  (izvedba, vrednotenje in razlaganje 

rezultatov) ni omejena na univerzitetne diplomirane 

psihologe, prav tako ni potrebno dodatno 

usposabljanje.  
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Uporablja jo lahko kdorkoli, a pri tem je izvedba, 

vrednotenje in razlaganje rezultatov mogoča le v 

kombinaciji priročnika v obliki knjiga Lestvice delovne 

motivacije, ki je dostopna v prosti prodaji.  

 

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme DA (N = 142, menedžerjev v različnih slovenskih 

podjetjih) 

 

 Zanesljivost / 

 Veljavnost / 

Dostopnost in 

cena 

Dostopna v prosto prodaji, in sicer v obliki knjige Lestvice delovne motivacije 

(najnovejša izdaja 2003, cena 18,15 eur). Knjigo lahko kupimo v knjigarnah in si jo 

izposodimo v knjižnicah. 

  

Prednosti - Časovno ekonomična. 

- Preprost način uporabe. 

- Dostopna v slovenskem jeziku. 

- Ima slovenske norme. 

- Priročnik za interpretacijo je prosto dostopen. 

- Ima priložena jasna in izčrpna navodila, ki omogočajo, da se vprašalnik 

anketirancem pošlje tudi po pošti ali da ga izpolnijo sami 

- Navodila lahko prilagajamo, kar omogoča vpogled v različna časovna 

obdobja (npr. bolj kratkoročno, čez 2 leti ali bolj dolgoročno, npr. čez 10 let, 

tudi za nazaj). 

- Omogoča razločevanje med majhnim, optimalnim in velikim motivacijskim 

potencialom za spremembe (lahko se ugotovi, kateremu aspektu je 

smiselno, da se posveča največ podrobnosti, da se nekaj uspešno spremeni) 

 

Pomanjkljivos

ti 

- Zastrele norme (norme iz leta 1992, 1994 in 1997).  

- Norme samo za specifičen delovni profil (managerska pozicija), kar ne 

omogoča posploševanja in uporabo norm za ostale delovne profile.  

- Pomanjkanje novejših raziskav na podlagi vprašalnika. 

- Interpretacija brez priročnika ni mogoča. 

- Nedostopen v prosti prodaji (dostopno le v slovenskih knjižnicah).  

- Metoda rangiranja lahko izkrivi realno sliko, saj se posameznik odloča 

prisilno, motive med sabo primerja, ne poda pa absolutne ocene. 

 

Posebnosti - Vprašalnik omogoča spoznavanje vizije podjetja in sicer kaj različni delovni 

profili menijo o poslanstvu (npr. kaj meni vodstvo podjetja, zaposleni v 

razvoju, prodaji ipd.)  

- Bolj usmerjeno na skupinsko primerjavo, le redko na posameznika.  



7 
 

- Lestvico je mogoče uporabiti tudi tako, da zaposleni označi, kaj meni, 

kakšno vizijo podjetja ima nekdo drug, na primer da vsi v skupini označijo, 

kaj po njihovem mnenju meni glavni direktor, da je za podjetje prihodnje 

pomembno.  

- Razhajanje med obstoječim in želenim stanjem (glede na skupinske 

rezultate) izraža motivacijsko napetost podjetja pa tudi stopnjo 

nezadovoljstva z obstoječo poslovno politiko podjetja (neg korelacija kaže 

na nezadovoljstvo, poz pa na zadovoljstvo). 

 

 

  



8 
 

Vprašalnik Lestvica delovnih motivov  (1992) 

Pogačnik, V.  

Opis Lestvica je namenjena spoznavanju temeljnih delovnih motivov zaposlenega ali 

skupine zaposlenih. Obsega 15 osnovnih delovnih motivov, ki jih zaposleni (ali 

kandidati za zaposlitev) razvrstijo glede na njihovo pomembnost.  

 

 Število postavk 15 

 Lestvice / 

 Ocenjevalna lestvica Rangiranje motivov (odsvetovano je ocenjevanje z 

absolutnimi ocenami; sprejemljivo je, da udeleženec 

razdeli med vse motive določeno število točk) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno in skupinsko 

 

 Čas izpolnjevanja 5-10 minut 

 

 Način vrednotenja Samostojna statistična obdelava. 
 
Individualni rezultati: odčitamo range postavk in jih 
primerjamo z normami, ki nam dajo percentil, v 
katerega lahko umestimo. Percentile nato vnesemo v 
nomogram za izdelavo individualnega profila. 
Izračunamo lahko tudi Spearmanov koeficient 
korelacije za stopnjo skladnosti med želenim in 
obstoječim stanjem. 
 
Skupinski rezultati: izvorne rezultate v obliki rangov 

vnesemo v računalnik tako, da vsaka vrstica predstavlja 

enega udeleženca in stolpci postavke (2*15). Zatem z 

enim od statisticňih programov skaliramo postavke 

posebej za navodilo: »Takšno je moje delo« in pa 

»Takšno delo bi želel/a.« Rezultate skaliranja 

prikažemo na grafikonu.  

 

Možen je tudi izračun koeficientov korelacije med 

stanjema ter koeficientov konkordance za skladnost 

ocenjevalcev. 

 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Psihološka izobrazba ali dodatna usposobljenost nista 
potrebni.  
 
Izvedba, vrednotenje in razlaga rezultatov je mogoča s 

pomočjo priročnika, ki je dostopen v prosti prodaji v 

obliki knjige Lestvice delovne motivacije. 
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Merske 

karakteristike 

Norme Da (za individualno aplikacijo; zaposleni s fakultetno 

izobrazbo, N=150, 1995; strokovni in vodstveni delavci, 

N=161, 1994). 

 Zanesljivost / 

 Veljavnost / 

Dostopnost in 

cena 

Dostopna je v prosti prodaji v obliki knjige Lestvice delovne motivacije. Najnovejša 
izdaja iz leta 2003 stane 18,15€. Knjigo je bilo mogoče naročiti na Centru za 
psihodiagnostična sredstva. V ceniku 2018 knjige več ni mogoče najti. Priročnik pa 
je še vedno dostopen v 20 knjižnicah po Sloveniji.   

  

Prednosti - Preprost način uporabe. 
- Časovno ekonomična. 
- Slovenske norme. 
- Raznovrstni načini uporabe (zaposleni, kandidati za zaposlitev, individualna, 

skupinska). 
- Nezahtevno vrednotenje in interpretacija. 
- Priročnik je dostopen v knjižnici. 
- Teoretska podlaga vprašalnika v osnovi temelji na Herzbergovi dvofaktorski 

teoriji, vendar omogoča tudi interpretacijo s pomočjo Maslowove teorije 
potreb. 
 

Pomanjkljivos

ti 

- Odsvetovana je samostojna interpretacija, saj je pomembna dopolnitev z 
ostalimi pripomočki. 

- Zastarele norme (pridobljene v letih 1994 in 1995), kljub temu da ni dokazov 
o neustreznosti norm se je na področju dela in organizacije v zadnjih 20 letih 
veliko spremenilo. 

- Pomanjkanje novejših raziskav na podlagi vprašalnika 
- Problematičnost reprezentativnosti norm (že avtor sam je opozoril na 

majhen vzorec pri pridobivanju norm, ki je pristranski, saj je vključeval le 
zaposlene iz enega proizvodnega podjetja), prav tako e niso pokazale 
korelacije z nekaterimi drugimi spremenljivkami, kot npr. izobrazba, starost, 
osebnostne poteze 

- Metoda rangiranja lahko izkrivi realno sliko, saj se posameznik odloča 
prisilno, motive med sabo primerja, ne poda pa absolutne ocene. 

- Le 15 motivov, kar že vnaprej omeji, kakšno sliko o posameznikovi motivaciji 
bomo dobili s pomočjo vprašalnika. 

- Nedostopnost v prosti prodaji (dostopen je le v knjižnici). 
 

Posebnosti - Možne so alternativne uporabe vprašalnika. 
- Anonimna uporaba (kadar nas zanimajo skupinski rezultati). 
- Lahko se izpusti kolona “Takšno je moje delo.“, kadar nas zanima delovna 

motivacija, ki jo kaže kolona “Takšno delo bi si želel(a).“ 
- Pri koloni “Takšno delo bi si želel(a), lahko specificiramo, kako daleč v 

prihodnosti mislimo, npr. čez koliko let ... 
- Lestvico lahko izpolnimo v imenu koga drugega (npr. izpolnite lestvico kakor 

bi jo izpolnil sodelavec, nadrejeni, podrejeni)  ni norm za te oblike. 
- Lestvico lahko udeleženci izpolnijo preko računalnika, čemur je namenjen 

priložen program. 
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- Lestvica delovnih motivov se dopolnjuje z Lestvico individualnih vrednost, 
interesnimi vprašalniki in vprašalniki, usmerjenimi na delovno 
problematiko.  

- V primeru, ko lestvico izpolnjujejo kandidati za zaposlitev, v navodilu 
zahtevamo, da ne opišejo le kaj si pri delu najbolj želijo, temveč tudi, kaj pri 
bodočem delu realno pričakujejo. 
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Vprašalnik The Work Values Questionnaire – WVal (2017) 

Consiglio, C., Cenciotti, R., Borgogni, L., Alessandri, G., Schwartz, S. H. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri delovne vrednote in je namenjen za uporabo pri selekciji kadra, 
kariernem svetovanju, v ocenjevalnih centrih in kadrovski službi. 
 

 Število postavk 10 sklopov po 5 postavk (skupaj 50) 

 

 Lestvice Sestavljen je iz 10 sklopov po 5 postavk, ki jih 
anketiranci razvrstijo po pomenu. Vsaka postavka 
izraža eno od desetih osnovnih vrednot po Schwartzovi 
teoriji. 
 
Lestvice: 
- dosežki (achievement) 
- moč (power) 
- dobrohotnost (benevolence) 
- univerzalizem (universalism) 
- varnost (security) 
- tradicija (tradition) 
- konformnost (conformity) 
- samo-usmerjanje (self-direction) 
- stimulacija (stimulation) 
- hedonizem (hedonism) 

 

 Ocenjevalna lestvica Rangiranje od 1 do 5;  
rang 1- najpomembnejše pri delu, 
rang 5 - najmanj pomembno pri delu 

 

Aplikacija Število udeležencev / 

 Čas izpolnjevanja / 

 Način vrednotenja / 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

/  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne.  

 Zanesljivost Povprečna notranja zanesljivost = 0,87 (0,82 <  < 0,92) 

 Veljavnost  / 

Dostopnost in 

cena 

Dostopen pri avtorjih. 

  

Prednosti - Relativno nov. 
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- Vrednote posamezniki rangirajo v 10 sklopih po 5 vrednot, zato je vpliv 
socialno zaželenega odgovarjanja manjši (med seboj primerjajo manjše število 
vrednot). 

- Omogoča natančnejšo razlago kot ostali vprašalniki vrednot, saj vključuje 
delovne vrednote, ki ustrezajo 10 osnovnim. 

- Temelji na Schwartzovi teoriji vrednot, ki so prilagojene za delovno okolje. 
 

Pomanjkljivos

ti 

- Potrebno bi bila validacija še v drugih državah (vzorec sestavljen samo s 

prebivalci Italije).  

- Nima norm. 

- Daljši (zahtevnejše reševanje). 

- Ni slovenskega prevoda. 

- Ni znano, kako na stabilnost rezultata vplivajo spremembe v delovnem okolju 

(napredovanje, menjava organizacije, ipd.) 

 

Posebnosti - Vsaka vrednota se primerja z ostalimi 10 vrednotami od 1 do 5 krat. 

- Rangiranje posamezne vrednote v manjših sklopih omogoča posamezniku, da 

primerja pomembnost vrednote z drugimi, ne da bi moral istočasno rangirati 

veliko število postavk hkrati. 
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Vprašalnik The Munster Work Value Measure – MWVM (2013) 

Krumm S., Grube, A. in Hertel, G.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri delovne vrednote in je učinkovito orodje za preverjanje 

motivacijskih profilov. Zagotavlja podlago za upravljanje s človeškimi viri, ki je 

občutljivo na starost, saj vsebuje tudi lestvico generativnosti (vodenje in pomoč 

naslednjim/novim generacijam).  

 

 Število postavk 21 

 

 Lestvice - intrinzična rast (extrinsic growth) 

- ekstrinzična rast (intrinsic growth) 

- generativnost (generativity)  

-generativnost, v povezavi s kontekstom (generativity; 

context – related) 

- generativnost, v povezavi s čustvi  (generativity; 

affective) 

 

 Ocenjevalna lestvica Grafično ocenjevanje – grafična ocenjevalna lestvica 
(skrajno leva stran daljice pomeni zelo nepomembno, 
skrajna desna stran daljice pa zelo pomembno). Vsak 
posameznik mora s križcem na premici označiti, kako 
pomembna mu je določena vrednota. 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno in skupinsko 

 

 Čas izpolnjevanja  5-10 minut 

 Način vrednotenja / 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

/ 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne. 

 Zanesljivost / 

 Veljavnost / 

Dostopnost in 

cena 

Na voljo neposredno pri avtorjih.  

  

Prednosti - Časovno ekonomičen. 
- Malo število postavk. 
- Spada med »novejše« vprašalnike, ki so na voljo. 
- Enostavna uporaba. 
- Prilagojen za različne generacije - občutljiv za vse starosti (tudi za starejše). 
- Oblikovan na podlagi več teorij.  
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Pomanjkljivos

ti 

- Zaradi grafičnega ocenjevanja je natančno vrednotenje omejeno, poleg tega 
težje primerjamo posameznike med seboj. 

- Nima norm. 
- Ni preverjeno, ali je vprašalnik zanesljiv in veljaven. 
- Nima slovenskega prevoda.  

 

Posebnosti - Je primeren za uporabo na področju preučevanja starostnih razlik, saj je 
občutljiv za vse starosti in zajema tudi delovne vrednote, ki so pomembne 
starejšim delavcem. 
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Vprašalnik The Work Values Questionnaire–WVQ (2010) 

Avallone F., Farnese M. L., Pepe S. in Vecchione, M. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri delovne vrednote (oblikovane po Schwartzovi teoriji) in je 

namenjen za uporabo pri selekciji kadra, kariernem svetovanju, v ocenjevalnih 

centrih in kadrovski službi. 

 

 Število postavk 30 

 

 Lestvice - dosežki (achievement) 
- moč (power) 
- dobrohotnost (benevolence) 
- univerzalizem (universalism) 
- varnost (security) 
- tradicija (tradition) 
- konformnost (conformity) 
- samo-usmerjanje (self-direction) 
- stimulacija (stimulation) 
- hedonizem (hedonism) 
 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica; 1-ni značilno zame, 5-

popolnoma značilno zame 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno in skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10-15 minut 

 Način vrednotenja / 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

/ 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne. 

 Zanesljivost N = 1834, 20 do 65 let (48 % moških), višje šolska 

izobrazba  

Kronbachov alfa >.80, razen pri lestvici varnost.  

 

 Veljavnost / 

Dostopnost in 

cena 

Ni prosto dostopen. 

 

 

  

Prednosti - Časovno ekonomičen. 
- Malo število postavk. 
- Enostavna uporaba. 
- Dokaj zanesljiv inštrument.  
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- Oblikovan na podlagi preverjene Schwartzove teorije, hkrati pa prilagojen za 
delovno okolje.  

- Omogoča natančnejšo razlago kot ostali vprašalniki vrednot, saj vključuje 
delovne vrednote, ki ustrezajo 10 osnovnim. 
 

Pomanjkljivos

ti 

- Validacijske študije so bile izvedene na izobrazbenem pristranskem vzorcu, 
zato ni reprezentativen za celo populacijo. 

- Nima norm. 
- Ni prosto dostopen.  
- Ni slovenskega prevoda. 

 

Posebnosti - V validacijskih študijah, se je za razliko od prvotne Schwartzove teorije, po 
kateri je bila oblikovana potrdila zgolj šestfaktorska struktura (in ne 
desetfaktorska). 

- Vprašalnik ima zgolj 30 postavk, medtem ko ima Schwartzova lestvica, po 
kateri je bil prirejen, 40 postavk.  
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Vprašalnik Super's Work Values Inventory-Revised – SWVI-R (2006) 

Zytowski, D 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri pomembnost različnih delovnih vrednot, ki so razdeljene na 12 
lestvic. Udeleženec na 5-stopenjski lestvici odgovarja, v kolikšni meri je posamezna 
vrednota oz. vedenje zanj pomembno. Vprašalnik je primeren za karierno 
svetovanje. 
 

 Število postavk 72 

 

 Lestvice -dosežki (achievment) 
-sodelavci (coworkers) 
-ustvarjalnost (creativity) 
-zaslužek (income) 
-neodvisnost (independence) 
-življenjski slog (lifestyle) 
-izzivi (mental challenge) 
-prestiž (prestige) 
-varnost (security) 
-supervizija (supervision) 
-raznolikost (variety) 
-delovno okolje (work environment) 
 
Povprečne ocene v vsaki SWVI-R lestvici so bile 
pridobljene s seštevanjem 
vseh postavk na vsaki lestvici in nato delitev s številom 

postavk (6). 

 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica: 1 = sploh ni pomembno/ ni 

dejavnik pri izbiri mojega delovnega mesta, 5 = 

ključno/ brez njega ne bi razmišljal o delu 

 

Aplikacija Število udeležencev / 

 Čas izpolnjevanja / 

 Način vrednotenja / 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

/ 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (na vzorcu 8785 oseb od 14 leta dalje) 

 Zanesljivost  = 0,82 (Zytowski, 2006), retestna  =,83; 

 = 0,80 (Robinson in Betz, 2008) 
 

 Veljavnost Dobra konstruktna (glede na spol, etnične skupine ter 

razmerje med delovnimi vrednotami in kolektivizmom-
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individualizmom)  in diskriminativna veljavnost (glede 

na dve dimenziji socialne zaželenosti). 

 

Dostopnost in 

cena 

Dostopen na spletni strani http://www.kuder.com, v založbi Buros (center for 
testing), cena 15 dolarjev. 

  

Prednosti - Temelji že na prej uveljavljenem vprašalniku, vendar je njegova izboljšana 
verzija. 

- Dobra veljavnost in zanesljivost. 
- Se veliko uporablja. 
- Norme od 14 leta dalje. 

 

Pomanjkljivos

ti 

- Precej dolga. 
- Trenutno na spletni strani ni dostopna. 
-  

Posebnosti - Originalna verzija (WVI, Super, 1970) je bila sestavljena iz 15 lestvic s 45 
postavkami (prosto dostopna na internetu). 

- Prenovljena verzija ne vsebuje treh lestvic: altruizem, estetike in 
upravljanja. 

- Ni preveden v slovenščino. 
- Spada pod enega izmed treh vprašalnikov v ocenjevanju karier Kuder Career 

Planning System. 
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Vprašalnik Escala Revisada de Valores Relativos ao Trabalho – EVT-R (2010) 

Porto, J. B. in Pilati, R. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Lestvica meri pomembnost delovnih vrednot, ki jih udeleženec ocenjuje na 5-
stopenjski lestvici. Vsebuje 46 postavk, ki sestavljajo 4 lestvice. Uporabna za 
raziskovanje delovnih vrednot in njihovega vpliva na vedenje  pri delu. Primerna tudi 
za ugotavljanje dinamike delovnih vrednot in identifikacije relevantnih vidikov za 
razumevanje motivacije. 
 

 Število postavk 46 

 Lestvice -Samodeterminacija (Autodeterminação) 
-Stimulacija (Estimulação) 
-Realizacija (Realização)  
-Konformnost/tradicija (Conformidade/ 
tradição) 

 

 Ocenjevalna lestvica 5- stopenjska lestvica: 1- nepomembno, 5-zelo 

pomembno 

 

Aplikacija Število udeležencev / 

 Čas izpolnjevanja  20 minut 

 Način vrednotenja / 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

/ 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne. 

 Zanesljivost / 

 Veljavnost / 

Dostopnost in 

cena 

Dostopen pri avtorju. 

  

Prednosti - Dokaj kratka in enostavna za uporabo. 
- Izhaja iz Schwartzove teorije. 

 

Pomanjkljivos

ti 

- Samo v portugalščini. 
- Nima norm. 
- Veljavnost in zanesljivost nista preverjeni. 
- Validirana na 412 zaposlenih. 

 

Posebnosti - Ni preveden in standardiziran v slovenščini, niti v angleščini. 

- Razvil se je iz Escala de Valores relativos ao Trabaho (EVT, Porto in Tamayo, 

2003).  

- Postavke vprašalnika so dostopne v članku Porto in Pilati (2010) 
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- V Braziliji jo pogosto uporabljajo – 2 študiji 2016 in 2018 – ena na študentih. 

- Struktura primerna Schwartzovemu modelu vrednot. 
 
 
 
 
 

Vprašalnik La Escala de Valores hacia el Trabajo – EVAT (2000) 
Arciniega, L. M. in González, L. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Meni vrednote v delovnem kontekstu. Uporabljajo ga za ocenjevanje vpliva 
delovnih vrednot na odnos do dela in delovnega zadovoljstva, kariernih sider ter 
pripadnosti organizaciji. Identificira štiri vrednote višjega reda, ki jih vsebuje 
Schwartzova univerzalna teorija vrednot. 
 

 Število postavk 30 (ponekod se pojavlja tudi verzija s 16 postavkami) 

 

 Lestvice - Samotranscendiranje (Autotrascendencia)  
- Odprtost do sprememb (Apertura al Cambio) 
- Konzervacija (Conservación) 
- Samo-poudarjanje (Autopromoción) 
 
Ponekod se pojavljajo tudi podlestvice: 
- dosežki (Logro) 
- moč (Autoridad) 
- dobrohotnost (Benevolencia) 
- univerzalizem (Universalismo) 
- varnost (Seguridad) 
- tradicija (Tradición) 
- konformnost (Conformidad) 
- samo-usmerjanje (Autodirección) 
- stimulacija (Estimulación) 
- hedonizem (Hedonismo) 

 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska Likertova lestvica; 1- sploh ne velja zame, 
5 - zelo podobno meni.  

 

Aplikacija Število udeležencev / 

 Čas izpolnjevanja / 

 Način vrednotenja / 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

/ 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne.  

 Zanesljivost - Notranje zanesljivosti: 
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o Splošna meritev lestvice:  = 0,89 

o Samotranscendiranje:  = 0,81 

o Konzervacija:  = 0,71 

o Samo-poudarjanje:  = 0,64 

Odprtost do sprememb:  = 0,72 

 

 Veljavnost Konstrukcijska veljavnost: Bartlettov test sferičnosti 

(2 Bartlett = 2102,009; p = ,000) 

 

Dostopnost in 

cena 

Dostopen pri avtorjih, postavke prvotnega vprašalnika pa so navedene v članku 
(Arciniega Gonzales, 2000). 

  

Prednosti - Časovno ekonomičen. 
- Malo število postavk. 
- Enostavna uporaba. 
- Obstajata moška in ženska različica. 
- Manjša socialna zaželenost zaradi projektivnega značaja. 

 

Pomanjkljivos

ti 

- Samo v španščini, italijanščini in portugalščini, ni torej slovenskega ali 

angleškega prevoda. 

- Najverjetneje kulturno pristranski. 

- Nima norm. 

 

Posebnosti - Obstajajo španska, portugalska in italijanska verzija vprašalnika, vse verzije pa 

imajo dobre merske značilnosti.  

- Instrument ima projektivni značaj, saj se od posameznika zahteva, da oceni 

podobnost z opisom namišljenega zaposlenega v določenih situacijah (npr. 

Vedno raje dela sam, ne mara se odločati v skupini z drugimi.). Posameznik 

oceni, kako je sam podoben opisani osebi. 
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4. PRIMERJAVA MED MERSKIMI PRIPOMOČKI 

V nadaljevanju sledi primerjava devetih vprašalnikov, ki posredno ali neposredno merijo delovne 

vrednote. Najprej bomo med seboj primerjale slovenske vprašalnike, saj so zaradi standardizacije na 

slovenskem vzorcu, uporabe v slovenskem prostoru in dosegljivosti vprašalnikov najlažje dostopni in 

najbolj uporabni v slovenskih podjetjih. Nato se bomo osredotočile še na primerjavo tujih 

vprašalnikov, ki jih bomo primerjale po različnih kriterijih.  

 

V Sloveniji na področju delovnih vrednot ni bilo razvito veliko vprašalnikov - v uporabi sta samo dva 

vprašalnika, in sicer Lestvica delovnih motivov (Pogačnik, 1992) in Lestvica vrednot podjetja (Pogačnik, 

1997). Lestvica delovnih motivov se osredotoča na merjenje vidikov, ki posameznika vodijo pri delu, 

in sicer omogoča spoznavanje temeljnih motivov zaposlenega ali skupine zaposlenih, ki delujejo v 

posamezni organizaciji. Medtem ko pa Lestvica vrednot podjetja omogoča vpogled v vrednote 

podjetja, in sicer kaj zaposleni v svojem podjetju štejejo za bolj in kaj za manj pomembno ter na katera 

področja delovanja podjetje usmerja svojo energijo - omenjena lestvica se tako ne osredotoča tako na 

vrednote posameznika, ampak na vrednote organizacije, v kateri posameznik deluje. Oba vprašalnika 

sta preprosta za uporabo in zelo časovno ekonomična (čas izpolnjevanje je pri obeh od 5-10 minut), 

saj vsebujeta le 15 (Lestvica delovnih motivov) in 14 postavk (Lestvica vrednot podjetja). Oba 

vprašalnika lahko uporabljamo tako skupinsko kot individualno, prav tako pri obeh ocenjevanje 

postavk poteka v obliki rangiranja posameznikih dejavnikov/motivov po pomembnosti od najbolj 

pomembnega (ocena 1) do najmanj pomembnega (ocena 14 ali 15).  Prav tako je pri obeh vprašalnikih 

moč dobiti vpogled v trenutno stanje in na neko prihodnje, idealizirano stanje. Za interpretacijo obeh 

vprašalnikov psihološka izobrazba ali dodatna usposobljenost nista potrebni. Izvedba, vrednotenje in 

razlaga rezultatov je pri obeh vprašalnikih mogoča s pomočjo priročnika, ki je dostopen v prosti prodaji 

v obliki knjige Lestvice delovne motivacije. V priročniku so za oba vprašalnika navedene norme, ampak 

so le te zastarele in primerne le za specifičen delovni profil (npr. proizvodnja).  

 

Pri pregledu literature smo na temo merjenja delovnih vrednot našle kar nekaj vprašalnikov, ki so 

dostopni le na tujih trgih in se v literaturi pojavijo samo nekajkrat. Vprašalnik delovnih vrednot WVal 

(Work Value Questionnaire, Consiglio, Cenciotti, Borgogni, Alessandri in Schwartz, 2017) se v literaturi 

pojavi samo enkrat in sicer v članku, kjer je predstavljen razvoj vprašalnika. Ker pa gre za novejšo 

lestvico predpostavljamo, da so validacije in nadaljnji razvoj še v teku ter mu kljub nerazširjenosti v 

literaturi pripisujemo veliko uporabno vrednost, saj je najnovejši izmed vseh vprašalnikov in 

najverjetneje upošteva trenutno vrednote dela in situacijo na trgu dela. Drugi najnovejši vprašalnik, ki 

smo ga zasledile na svetovnem spletu je Munsterjeva mera delovnih vrednot MWVM (The Munster 

Work Value Measure, Krumm, 2013). Zaradi relativno nove letnice nastanka, mu ravno tako kot 

Vprašalniku delovnih vrednot WVal pripisujemo veliko uporabno vrednost, vendar pa menimo, da ima 

zaradi grafične ocenjevalne lestvice, omejeno uporabo - rezultate posameznika težje primerjamo z 

drugimi. Menimo, da je vprašalnik WVal primarno namenjen individualni obravnavi posameznika in 

medsebojnem primerjanju izraženosti njegovih delovnih vrednot. Revidirana lestvica vrednot pri delu 

(EVT-R, Porto in Pilati, 2010) se v dostopni literaturi prav tako redko pojavlja, kljub temu da bi naj bila 

v Braziliji ena izmed pogosto uporabljenih lestvic za merjenje delovnih vrednot. Težko dosegljivi so 

tudi ostali vprašalniki in lestvice, ki smo jih opisale v povzetku, z izjemo slovenskih, ki jih je moč dobiti 

v prosti prodaji v obliki knjige Lestvice delovne motivacije. Vendar kljub temu vprašalnika ni mogoče 

naročiti na Centru za psihodiagnostična sredstva ali pri katerem drugem ponudniku, tako da je dostop 
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do omenjenih vprašalnikov preko spleta praktično nemogoč. Prav tako zaradi omejene dostopnosti pri 

tujih vprašalnikih nismo imele dostopa do ključa za vrednotenje in stopnje usposobljenosti, ki jo 

potrebujemo za uporabo vprašalnikov, medtem ko pa je pri slovenskih vprašalnikih do le-tega mogoče 

dostopati le preko knjige Lestvice delovne motivacije.  

 

Trije izmed vprašalnikov (WVal, EVAT, WVQ) delovne vrednote merijo s podobnimi lestvicami oziroma 

natančneje z desetimi Schwartzovimi vrednotami (moč, dosežki, konformnost, stimulacija, 

samousmerjanje, varnost, tradicija, univerzalizem, dobrohotnost, hedonizem), opisi katerih so 

prilagojeni za delovno okolje. Z razliko, da EVAT vključuje še štiri vrednote višjega reda. Tudi struktura 

vprašalnika EVT-R je primerna Schwartzovemu modelu. Ker je vprašalnik EVAT v španskem jeziku, 

vprašalnika WVal in WVQ pa v angleščini, hkrati pa sta tudi novejša, priporočamo uporabo enega 

izmed angleških vprašalnikov. Poleg tega velja omeniti tudi prednost Lestvice delovnih vrednot EVAT 

(La Escala de Valores hacia el Trabajo, Arciniega in Gonzalez, 2000) in Vprašalnika delovnih vrednot 

WVQ (Work Values Questionnaire, 2010), in sicer oba sta sestavljena iz postavk projektivnega značaja, 

pri čemer se delovne vrednote implicitno zrcalijo v opisih želja in hipotetičnih ciljih zaposlenih, 

posameznik torej ne ve kaj točno vprašalnik meri (ne ocenjuje pomembnosti vrednot s številčno 

lestvico). 

 

Zbrani vprašalniki vsebujejo različno število postavk; najkrajša izmed vprašalnikov sta Lestvica vrednot 

podjetja (14 postavk) in Lestvica delovnih motivov (15 postavk), ki za izpolnjevanje vzameta od 5 do 

10 minut. Najdaljši izmed opisanih vprašalnikov pa je Superjev revidiran inventorij delovnih vrednot 

SWVI-R (Super's Work Values Inventory-Revised, Zytowsky, 2006), ki ima 72 postavk. To po eni strani 

omogoča poglobljen vpogled v delovne vrednote, ki so pomembne vsakemu posamezniku, a je za 

reševanje potrebno več časa, kar znatno vpliva na časovno ekonomičnost.  

 

Vsi navedeni pripomočki za ocenjevanje delovnih vrednot so v obliki svinčnik - papir, poleg tega smo 

pri vseh dostopnih podatkih o število udeležencev zasledile, da se lahko uporabljajo tako skupinsko ali 

individualno. Diplomirani psihologi lahko uporabljajo praktično vse navedene vprašalnike brez 

dodatnih usposabljanj, poleg tega lahko nekatere izmed njih (Lestvica delovnih motivov, Lestvica 

vrednot podjetja, MVMN) uporabljajo tudi drugi delovni profili. 

 

Pri izbranih vprašalnikih na področju delovnih vrednot se pojavljajo različni načini ocenjevanja. Vsi 

vprašalniki in lestvici temeljijo na samo-ocenjevalnem pristopu in sicer z ocenjevanjem v obliki 

rangiranja (WVal, Lestvica delovnih motivov in Lestvica vrednot podjetja), številčnih (EVAT, WVQ, EVT-

R in SWVI-R) ali grafičnih (MWVM) lestvic. Menimo, da so najprimernejše za ocenjevanje delovnih 

vrednot takšne lestvice, ki temeljijo na rangiranju, saj s takšnim načinom ocenjevanja pri posamezniku 

dobimo vpogled v hierarhično porazdelitev vrednot. Tako se namreč izognemo tudi pomanjkljivosti 

številčnih lestvic, kot sta napaka srednje in ekstremnih vrednosti.  

 

Zanesljivost in veljavnost izbranih vprašalnikov, do katerih podatkov smo lahko dostopale, so ustrezne, 

vendar zaradi pomanjkanja znanstvene literature o določenih vprašalnikih, nismo uspele pridobiti 

točnih podatkov o veljavnosti in zanesljivosti.  Najvišjo notranjo zanesljivost, ki je dostopna v prosti 

literaturi, imata Lestvica delovnih vrednot EVAT in Vprašalnik delovnih vrednot WVal. 
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Pri pregledu vprašalnikov smo zasledile tudi, da veliko vprašalnikov nima norm, če pa jih imajo, so le-

te uporabne za specifično populacijo ali so zastarele (norme pri obeh slovenskih vprašalnikih). Na 

področju uporabnosti norm izstopa vprašalnik SWVI - R, saj ima norme od 14. leta dalje, poleg tega pa 

so bile le-te pridobljene na velikem vzorcu ljudi (N = 8785).  

  

Vsi izbrani vprašalniki se posredno ali neposredno osredotočajo na merjenje delovnih vrednot in so 

primerni za uporabo v selekcijskih postopkih ter pri kariernem svetovanju. Ocenjujemo, da so 

najprimernejši vprašalniki za uporabo v slovenskem delovnem okolju vprašalniki WVal, Lestvica 

delovnih motivov in Lestvica vrednot podjetja, saj podatke pridobivajo s pomočjo rangiranja, so 

časovno ekonomični, hkrati pa imajo ustrezno visoko zanesljivost. Na področju preučevanja starostnih 

razlik pa bi izpostavile vprašalnik MWVM, ker je edini izmed pregledanih vprašalnikov, ki je občutljiv 

za vse starosti (tudi za starejše), saj zajema delovne vrednote, ki so pomembne tudi starejšim 

delavcem. Na podlagi tega predlagamo vprašalnik MWVN kot najuporabnejši za anketiranje starejših 

zaposlenih. 

 

V prispevku smo se osredotočile samo na vprašalnike, ki se osredotočajo na delovne vrednote, obstaja 

pa še kar nekaj vprašalnikov, ki merijo vrednote na splošno in jih lahko po temeljitem premisleku 

uporabimo tudi v delovnem okolju, v kolikor se nam to zdi smiselno. To so Lestvica osebnih vrednot 

(LOV, Pogačnik, 2002), Muskova lestvica vrednot (MLV-M, Musek, 2000), Schwartzova lestvica vrednot 

(Schwartz Value Scale, SVS, Schwartz idr., 1994), Portretni vprašalnik vrednot (Portrait Values 

Questionnaire, PVQ, Schwartz idr., 2001), Kratka verzija Schwartzove lestvice vrednot (Short 

Schwartz’s Value Scale, SSVS, Lindeman in Verkasalo, 2005) in Lestvica vrednot po Rokeachu (Rokeach 

Value Survey, RVS, Rokeach, 1968). Prav tako obstaja Model konkurenčnih vrednot (The Competiting 

Values Model, CVF, Cameron in Quinn, 1981), ki meri vrednote podjetja v povezavi z organizacijsko 

kulturo, iz katerega lahko tudi posredno sklepamo o delovnih vrednotah zaposlenih. 
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5. SMERNICE ZA NADALJNJE DELO 

Po pregledu dostopne literature in vprašalnikov, ki merijo delovne vrednote, menimo da je na 

omenjenem področju potrebno še veliko raziskovanja. Še posebej v Sloveniji oziroma slovenski 

literaturi se na temo delovnih vrednot ali vrednot na delovnem mestu raziskuje zelo malo, saj 

literature v slovenščini praktično ni moč najti. Kljub temu pa sta v Sloveniji na voljo dve lestvici (Lestvica 

delovnih motivov in Lestvica vrednot podjetja), ki po našem mnenju dobro merita delovne vrednote, 

a imata kljub temu nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih bilo v prihodnje smiselno odpraviti. Ena izmed večjih 

pomanjkljivosti omenjenih lestvic je letnica nastanka in zastarelost norm, zato predlagamo ponovno 

validacijo lestvic in posodobitev norm. Pri normah Lestvice vrednot podjetja moramo izpostaviti tudi, 

da so te dokaj nereprezentabilne, saj so standardizirane na vzorcu menedžerjev in torej uporabne zgolj 

za določene profile delavcev. 

  

Ocenjujemo tudi, da bi bilo potrebno izvesti več validacijskih raziskav na vseh vključenih vprašalnikih, 

saj so nekatere merske značilnosti pridobljene na majhnih vzorcih, v starejših raziskavah (že kar nekaj 

let nazaj) ali zgolj v malem številu raziskav. Večina vprašalnikov je prav tako v vzorec pri validacijskih 

študijah vključila zgolj posameznike iz iste države, zato lahko prihaja do kulturne pristranskosti 

meritev. V validacijske vzorce se naj torej vključi čim obsežnejši vzorec s posamezniki različnih starosti, 

različnih profilov delavcev in različnih držav. Pri večini vprašalnikov prav tako ni podatka o veljavnosti 

vprašalnika. Menimo pa tudi, da bi se morale raziskave osredotočiti na stabilnost rezultatov skozi čas 

(test-retest statistične analize). 

 

Eden izmed problemov, na katerega smo naletele tekom raziskovanja vprašalnikov, je tudi 

nedostopnost vprašalnikov. Ti so v literaturi zgolj omenjeni, ni pa podatkov o potrebni 

usposobljenosti, načinu izvedbe in dostopnosti (kje se ga lahko kupi, kakšna je cena, ipd.). Predlagamo, 

da se v prihodnje za vse vprašalnike navede, kje so ti vprašalniki dostopni in kdo jih lahko uporablja. 

 

Predlagamo tudi prevod vprašalnika WVal iz angleščine in validacija le tega na slovenskem vzorcu. Za 

omenjen vprašalnik smo se odločile, ker je najmlajši izmed vključenih vprašalnikov, ima dobro 

teoretično osnovo in od posameznika zahteva, da rangira vrednote v manjših sklopih, kar nam 

omogoči vpogled v hierarhično porazdelitev vrednot pri vsakemu posamezniku. Tako se namreč 

izognemo tudi pomanjkljivosti številčnih lestvic, kot sta napaka srednje in ekstremnih vrednosti. 

Smiseln bi bil tudi prevod, kakšnega izmed vprašalnikov “projekcijske narave” (EVAT ali WVQ) in 

validacija le teh na slovenskem vzorcu. 
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