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Povzetek

Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri zaposleni menijo, da slovenske delovne
organizacije delujejo vključujoče, pravično in upoštevajo raznolikost med zaposlenimi. Naš
vzorec je sestavljalo 118 zaposlenih, od tega 63 žensk in 55 moških. Malo manj kot tretjina
udeležencev je bila v življenju zaposlena 15 let ali manj, preostali pa so imeli daljšo delovno
dobo. Vsi podatke v raziskavi so bili pridobljeni s spletno anketo, za katero smo priredile
angleški vprašalnik o raznolikosti, pravičnosti in vključenosti. Na podlagi zastavljenih hipotez
smo pri obdelavi podatkov uporabile t-test za preverjanje razlik glede na spol in starost.
Ugotavljamo, da so ženske v primerjavi z moškimi, skladno z našimi hipotezami, bolj
nagnjene k spoštovanju raznolikosti in sprejemanju različnosti med zaposlenimi. Enako velja
tudi za zaposlene z daljšo delovno dobo, ki zaznavajo premalo spoštovanja različnosti in
vključenosti vseh zaposlenih.

Uvod

Definicije raznolikosti zaposlenih

Tradicionalne definicije raznolikosti zaposlenih so se osredotočale zlasti na
demografske značilnosti, ki posameznika ločijo od drugih (npr. spol, rasa, starost, etničnost,
telesne značilnosti) (Schermerhorn idr., 1998, v Noč, 2017), danes pa je uveljavljena širša
definicija raznolikosti. V sodobnih definicijah raznolikost zajema celoten spekter značilnosti,
ki vplivajo na delo zaposlenih, zadovoljstvo pri delu in sprejemanje med zaposlenimi (Daft,
2016). Če se menedžerji zavedajo širokega spektra različnih kategorij raznolikosti, lahko te
izkoristijo kot potencial za inovacije in ustvarjalnost, kar omogoča napredek in razvoj celotne
delovne organizacije (Greif, 2009). 

Zaznavanje in upravljanje raznolikosti 

Od zaznavanja raznolikosti v delovni organizaciji je odvisno, kako bodo pristopili k
upravljanju raznolikosti (Adler, 2001, v Noč, 2017). Sprejemanje raznolikosti je v delovni
organizaciji ključno, saj lahko sicer pride do oblikovanja stereotipov, diskriminacije ter
psihičnega ali fizičnega nasilja na delovnem mestu. Po Thomasu (1990, v Mousa idr., 2020)
so upravljanje raznolikosti vodstvene prakse, ki zagotavljajo enakost, spoštovanje in
sodelovanje med večinskimi zaposlenimi in manjšinami na način, ki prispeva k doseganju
različnih ciljev delovne organizacije.

Pozitivni in negativni učinki raznolikosti 
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Raziskave raznolikosti kažejo, da je raznolikost »dvorezni meč« (Milliken idr., 1996, v
Kunze idr., 2021), saj lahko ima tako pozitivne kot tudi negativne učinke na delovno
organizacijo. Učinkovito in strateško upravljanje raznolikosti lahko prinaša naslednje
prednosti za delovno organizacijo: boljši odnosi na delovnem mestu, boljši ugled delovne
organizacije, lažja pritegnitev in zadržanje (bolj talentiranih) delavcev, nižji stroški dela, večja
kreativnost zaposlenih ter manj konfliktov med zaposlenimi (McEnrue, 1993, v Kosi idr.,
2012). Če pa upravljanje raznolikosti ni izvedeno načrtno, lahko to negativno vpliva na
uspešnost delovne organizacije, saj se lahko pojavijo nezadovoljstvo in konflikti med
zaposlenimi, zmanjšajo se kreativnost, inovativnost in produktivnost ter je zato tudi ugled
delovne organizacije slabši (Kosi idr., 2012).
 
Raziskave raznolikosti na trgu dela v Sloveniji

Zaradi majhne raziskanosti tega področja raznolikosti v okviru trga dela v Sloveniji ter
zaradi vseh možnih pozitivnih in negativnih učinkov raznolikosti za uspešnost delovne
organizacije, se nam zdi zelo pomembno pridobiti poglobljen vpogled v prakse slovenskih
delovnih organizacij, ki se nanašajo na vključevanje, pravičnost in spoštovanje raznolikosti
zaposlenih na delovnem mestu. Skoraj nobena raziskava se namreč še ni usmerila na to,
kakšno je mnenje zaposlenih o praksah upravljanja z raznolikostjo v njihovi delovni
organizaciji. Teoretična vrednost naše raziskave je, da bomo podale pregled najpomembnejših
izsledkov izvedenih raziskav iz tega področja in jih povezale z najnovejšimi praksami
slovenskih delovnih organizacij v zvezi z raznolikostjo zaposlenih. Z namenom, da bi
pridobile vpogled v splošno ravnanje in soočanje z raznolikostjo v delovnih organizacijah v
Sloveniji, smo za zaposlene oblikovale vprašalnik o raznolikosti, pravičnosti in vključenosti v
slovenskih delovnih organizacijah.

V Sloveniji se je zelo malo raziskav ukvarjalo z raznolikostjo in upravljanjem
raznolikosti v slovenskih delovnih organizacijah. Redke so se namreč usmerile na sam trg
dela, saj so večinoma raziskovali diskriminacijo v družbi nasploh. Kosi in sodelavci (2012) so
s pomočjo polstrukturiranih intervjujev in vprašalnikov raziskovali, kako srednje velike in
velike delovne organizacije v Sloveniji upravljajo z raznolikostjo zaposlenih. V končni vzorec
so vključili 20 poslovnih delovnih organizacij, od tega 5 velikih (nad 250 zaposlenih) in 15
srednje velikih (od 50 do 250 zaposlenih) delovnih organizacij, vprašalnik pa je rešilo 344
zaposlenih. Analiza rezultatov je pokazala, da izbrana podjetja v splošnem upravljanju
raznolikosti zaposlenih posvečajo zelo malo pozornosti in nimajo izoblikovanih strategij oz.
ukrepov, ki bi naslavljali to področje. Večinoma so navajali, da o tem vidiku še niso
razmišljali, zanj ne najdejo časa ali pa se jim upravljanje raznolikosti za njihovo poslovanje ne
zdi pomembno. Delovne organizacije opažajo precejšnjo raznolikost zaposlenih glede na
zakonski stan, spol, starševski status, hobije, izobrazbo in starost zaposlenih, pri drugih
osebnih okoliščinah pa je raznolikosti manj (rasa, spolna naravnanost, veroizpoved in
omejitve pri delu, ki so psihične narave) (Kosi idr., 2012). V povprečju delovne organizacije
nimajo negativnega odnosa do raznolikosti, jasno izražen negativen odnos imajo samo pri
psihičnih in fizičnih ovirah zaposlenih za delo. Poleg tega raznolikosti večinoma ne dojemajo
kot priložnosti za izboljšanje poslovanja, ampak jo sprejemajo kot neizogibno dejstvo (Kosi
idr., 2012). Ugotovili so, da slovenske delovne organizacije z raznolikostjo ne upravljajo
sistematično in strateško, vendar mnoge (vede ali nevede) uporabljajo posamezne ukrepe s
tega področja: oblikovanje raznolikih delovnih timov glede na starost in spol zaposlenih,
zaposlovanje brez upoštevanja osebnih okoliščin kandidatov, koriščenje dopusta za verske
praznike, ki po slovenski zakonodaji niso dela prosti dnevi, prilagodljiv delovni čas, ki
omogoča usklajevanje družinskega in službenega življenja ipd. 
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Sklepamo, da od leta 2012, ko je bila izvedena zgoraj opisana raziskava, do letošnjega
leta ni prišlo do pomembnih sprememb na področju upravljanja z raznolikostjo zaposlenih v
slovenskih delovnih organizacijah ter so posledično raznolikost, pravičnost in vključenost
med slovenskimi zaposlenimi zaznane kot povprečno ali podpovprečno upoštevane in
spodbujane s strani vodstva. Z omenjeno raziskavo so ugotovili tudi, da so slovenske delovne
organizacije v splošnem bolj pozitivno naravnane do raznolikosti glede na spol, manj pa glede
na starost. Kar 81,1 % zaposlenih, ki so sodelovali v tej raziskavi, je namreč menilo, da imajo
v njihovi delovni organizaciji ženske, stare do 30 let, enake možnosti zaposlitve kot njihovi
moški kolegi, 79,6 % udeležencev pa, da imajo v njihovi delovni organizaciji ženske enake
možnosti za napredovanje in zasedanje vodilnih mest kot moški. Precej manj zaposlenih je
zaznalo, da imajo v njihovi delovni organizaciji osebe, stare nad 50 let, enake možnosti za
zaposlitev kot mlajši kandidati (samo 42,5 % udeležencev). Poleg tega je 65 % udeležencev v
delovni organizaciji, v kateri so zaposleni, opazilo precejšnjo raznolikost glede na spol, 30%
pa majhno raznolikost. Pri raznolikosti glede na starost pa to ti podatki pomembno drugačni:
50 % udeležencev je v delovni organizaciji zaznalo precejšnjo raznolikost glede na starost, 45
% pa zgolj majhno raznolikost (Kosi idr., 2012). Glede na te podatke sklepamo, da se
povprečni rezultati našega vprašalnika, ki meri zaznave zaposlenih o raznolikosti, pravičnosti
in vključenosti v delovnih organizacijah, ne bodo pomembno razlikovali glede na spol
udeležencev, se bodo pa pomembno razlikovali glede na starost udeležencev, pri čemer bodo
osebe z daljšo delovno dobo v delovnih organizacijah zaznavale manj raznolikosti,
pravičnosti in vključenosti kot osebe s krajšo delovno dobo.

Naše hipoteze so naslednje:
1. Zaposleni zaznavajo, da podjetja povprečno ali podpovprečno upoštevajo in

spodbujajo raznolikost na delovnem mestu.
2. Ni pomembnih razlik v povprečnem rezultatu na vprašalniku glede na spol

udeležencev.
3. Udeleženci z daljšo delovno dobo imajo v povprečju nižje rezultate na vprašalniku v

primerjavi z udeleženci s krajšo delovno dobo. 

Metoda

Udeleženci

Zbiranje udeležencev je potekalo preko delitve povezave do spletnega vprašalnika na
družabnih omrežjih (Facebook, LinkedIn in Alumni UL) in preko e-maila alumnom
psihologije Filozofske fakultete v Ljubljani. Poleg tega pa smo k reševanju vprašalnika preko
osebnih komunikacijskih kanalov avtorice povabile tudi naše kolege, prijatelje in znance.
Skupaj smo kontaktirale približno 550 ljudi, od katerih se je v končni vzorec uvrstilo 118
oseb.

V raziskavi je sodelovalo 118 udeležencev, od tega 63 žensk in 55 moških. Več kot
tretjina (39%) vseh udeležencev ima zaključeno specializacijo po visokošolskem strokovnem
programu po stari klasifikaciji oz. univerzitetni program (2. bolonjska stopnja) po trenutni
klasifikaciji; dobra petina (22%) je končala specializacijo po višješolskem programu ali
visokošolski strokovni program oz. visokošolski strokovni in univerzitetni program (1.
bolonjska stopnja); 17% oseb ima končano specializacijo po univerzitetnem programu oz.
magisterij znanosti; 13,6 % udeležencev je zaključilo višješolski program (do 1994) oz.
višješolski strokovni program; 5 udeležencev (4,2%) ima doktorat znanosti; 5 oseb pa ima
zaključeno gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo
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strokovno izobraževanje. Glede trajanja delovne dobe je 28,7% udeležencev delalo 15 let ali
manj, preostali pa imajo daljšo delovno dobo. Razpon je zajemal od najmanj dveh let pa do 30
let delovne dobe. Najbolj pogost odgovor je bil 20 let delovne dobe, ki ga je označilo 10
udeležencev.

Pripomočki

V anketi smo uporabile prevod angleškega vprašalnika o raznolikosti, pravičnosti in
vključenosti (izvorno Diversity, Equity and Inclusion Survey) (SHRM, b.d.). Iz angleščine
smo ga z metodo vzvratnega prevoda v slovenski jezik prevedle avtorice same. Postavke smo
razdelile v 5 sklopov; vsak sklop postavk je bil preveden v slovenski jezik, zatem pa ga je
druga avtorica prevedla nazaj v izvirnik. Nato so sledili popravki prevodov, dokler izvirniki in
prevodi niso bili usklajeni. Originalno verzijo vprašalnika tvori 25 postavk, prirejeno verzijo
pa 22.

Postavke prirejenega vprašalnika sestavlja 7 področij:
a) splošna raznolikost, enakost in kultura vključevanja,
b) zaposlovanje,
c) razvoj kariere,
č) osebne izkušnje,
d) načela in postopki,
e) vključenost in
f) vaš neposredni supervizor.

Za vsako postavko je zahtevan odgovor glede stopnje strinjanja na Likertovi lestvici od
1 do 5, pri čemer je stopnja 1 pomenila “sploh se ne strinjam”, stopnja 5 pa “popolnoma se
strinjam”. Pri podajanju odgovorov pa naj imajo udeleženci v mislih splošno predstavo o
delovnih organizacijah v Sloveniji (najbolj razširjeno obliko poslovanja in upravljanja s kadri
na našem območju). V navodilih smo opredelile tudi pojma raznolikost in spoštovanje
raznolikosti. Raznolikost se nanaša na razlike med zaposlenimi glede na starost, spol,
osebnostne značilnosti, prepričanja, narodnost, vero, kulturo, zanimanje. Upoštevanje oz.
spoštovanje raznolikosti na delovnem mestu pa pomeni, da so vsi zaposleni, ne glede na
njihove značilnosti, ustrezno in pravično obravnavani. Na koncu ankete je še neobvezno
vprašanje o dobrih praksah ter vprašanja po spolu, številu let delovne dobe, stopnji izobrazbe
in trenutnem delovnem mestu.

Postopek

Zbiranje podatkov je potekalo v časovnem obdobju enega meseca. Udeležence smo
pridobile z deljenjem povezave do spletne ankete. Po ureditvi podatkov smo izračunale
povprečne vrednosti in standardne deviacije odgovorov na posamezni postavki, nato pa še
povprečne vrednosti na posamezni postavki glede na spol in delovno dobo. Statistična
značilnost razlik po spolu in starosti je bila določena na podlagi t-testa.

Rezultati

Tabela 1.
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Opisne statistike za odgovore udeležencev na vprašalniku o raznolikosti, pravičnosti in
vključenosti.

N M SD

Doba 118 20,4 11,9

q1 118 2,8 0,9

q2 118 2,8 0,9

q3 118 2,8 1,0

q4 118 2,9 0,9

q5 118 2,8 1,1

q6 118 2,8 1,0

q7 118 2,8 1,0

q8 118 2,6 0,9

q9 118 3,2 1,1

q10 118 3,0 1,0

q11 118 3,0 1,1

q12 118 3,4 0,9

q13 118 3,6 1,0

q14 118 2,9 1,0

q15 118 2,9 1,0

q16 118 3,1 1,0

q17 118 3,0 1,1

q18 118 2,8 1,0

q19 118 3,5 0,9

q20 118 3,4 0,9

q21 118 3,2 0,9

q22 118 2,5 0,9

M 3,0 1,0
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Opombe. Tabela prikazuje povprečja in standardne deviacije odgovorov na postavke od q1 do
q22 in povprečno delovno dobo zaposlenih.

V raziskavi je sodelovalo 55 moških in 63 žensk. Povprečna delovna doba zaposlenih v
delovni organizaciji znaša 20 let, z ozirom na najkrajšo 2 leti in najdaljšo 61 let. Zaposleni so
v povprečju na posamezne postavke odgovarjali z razliko 1-2 stopenj. Zaposleni so se na
postavke, ki so bile oblikovane trdilno, za slovenske delovne organizacije v povprečju
odgovarjali s stopnjo 3 ali 4, kar kaže, da se polovično strinjajo (niti se ne strinjam niti se
strinjam) do strinjajo, glede tega, da se delovna organizacija trudi v smeri večjega sprejemanja
raznolikosti in povečevanja pravičnosti in vključenosti zaposlenih.   

Tabela 2.
Opisne statistike za odgovore glede na spol in delovno dobo udeležencev.

Ž M D > 15 D < 15

q1 2,70 2,98 2,89 2,76

q2 2,71 2,93 2,79 2,89

q3 2,54 3,04 2,78 2,73

q4 2,75 3,09 2,93 2,86

q5 2,60 2,95 2,87 2,68

q6 2,63 2,98 2,76 2,95

q7 2,62 3,09 2,86 2,84

q8 2,33 2,84 2,49 2,81

q9 3,10 3,35 3,15 3,35

q10 2,95 3,09 2,97 3,16

q11 2,87 3,13 2,91 3,22

q12 3,25 3,49 3,39 3,24

q13 3,43 3,80 3,61 3,59

q14 2,67 3,18 2,84 3,00

q15 2,83 3,04 2,83 3,11

q16 2,97 3,24 2,96 3,46

q17 2,83 3,22 3,01 3,08

q18 2,63 2,87 2,63 2,97

q19 3,40 3,60 3,43 3,62
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q20 3,24 3,53 3,34 3,41

q21 2,98 3,47 3,28 3,16

q22 2,41 2,64 2,51 2,57

M 2,72 3,03 2,84 2,92

SD 0,65 0,70 0,67 0,68

Opombe. Tabela prikazuje razlike med povprečnimi odgovori na postavke za ženske (Ž) in
moške (M), ter posameznike z delovno dobo daljšo od 15 let (D > 15) in posameznike z
delovno dobo krajšo od 15 let (D < 15).

Ženske v primerjavi z moškimi dosegajo statistično značilno nižje povprečje odgovorov
(p < 0.05) na postavke v vprašalniku, kar pomeni da ženske zaznavajo manjši trud v smeri
večjega sprejemanja raznolikosti in povečevanja pravičnosti in vključenosti zaposlenih v
slovenskih podjetjih kot moški. Zaposleni z daljšo delovno dobo (doba nad 15 let) v
primerjavi z zaposlenimi s krajšo delovno dobo dosegajo nižje povprečje odgovorov na
postavke, kar podobno kot prej pomeni, da bi si želeli več raznolikosti, pravičnosti in
vključenosti, kot zaposleni z krajšo delovno dobo.

Razprava

Prvo hipotezo smo potrdile. Povprečen rezultat na vprašalniku o zaznavanju
raznolikosti, pravičnosti in vključenosti zaposlenih v slovenskih delovnih organizacijah je
namreč znašal 2,99, kar nakazuje na to, da udeleženci menijo, da slovenske organizacije v
srednji meri upoštevajo in upravljajo z raznolikostjo na delovnem mestu. Ta ugotovitev se
sklada z rezultati raziskave iz leta 2012, ki je pokazala, da slovenska podjetja raznolikosti na
delovnem mestu posvečajo bolj malo pozornosti in nimajo izoblikovanih ustreznih strategij za
naslavljanje te problematike (Kosi idr., 2012). Glede na ta podatek predpostavljamo, da se v
zadnjih 8 letih v Sloveniji ni veliko naredilo na področju sprejemanja in spodbujanje in
raznolikosti v delovnih organizacijah. Čeprav je glede na pretekle raziskave odnos do
raznolikosti v splošnem pozitiven, pa primanjkuje konkretnih ukrepov na tem področju, ki bi
vplivale na zaznave slovenskih zaposlenih, da vodstvo podjetij pravično obravnava vse
zaposlene in jim, ne glede na njihove osebne okoliščine, omogoča enake možnosti
zaposlovanja, napredovanja in sodelovanja pri pomembnih odločitvah. Organizacije se sicer,
po vsej verjetnosti, poslužujejo nekaterih ukrepov upravljanja z raznolikostjo med
zaposlenimi, vendar te niso sistematične in strateške. To predpostavko potrjuje tudi zadnje
odprto vprašanje v našem vprašalniku »Če poznate kakšno dobro prakso katere izmed
slovenskih delovnih organizacij na področju spoštovanja in upoštevanja raznolikosti, vas
vabimo, da jo na kratko opišete:”, na katerega udeleženci večinoma niso odgovorili ali pa so
navedli, da tovrstne dobre prakse ne poznajo. Nekateri so navedli primere podjetij, za katere
menijo, da spoštujejo in upoštevajo raznolikost zaposlenih, niso pa opisali konkretnih strategij
in ukrepov, ki se jih te organizacije poslužujejo. Glede na rezultate naše raziskave
predpostavljamo, da se upravljanju z raznolikostjo na delovnem mestu v Sloveniji posveča
zelo malo pozornosti, metode in tehnike, ki naslavljajo to problematiko, pa so manj jasne,
slabo opredeljene, neorganizirane in intuitivne.

Drugo hipotezo smo zavrnile. Ženske so v primerjavi z moškimi dosegale statistično
pomembno nižje rezultate na uporabljenem vprašalniku, kar kaže na to, da v splošnem

7



zaznavajo manjše spoštovanje in upoštevanje raznolikosti zaposlenih v slovenskih delovnih
organizacijah. Pričakovale smo, da se rezultati glede na spol ne bodo statistično pomembno
razlikovali, saj je predhodna slovenska raziskava pokazala, da so podjetja glede na spol precej
raznolika, udeleženci pa so večinoma navajali, da imajo ženske v njihovem podjetju enake
možnosti za zaposlitev in napredovanje kot njihovi moški kolegi (Kosi idr., 2012). Morda so
ženske v primerjavi z moškimi na delovnem mestu pogosteje diskriminirane in neupoštevane
s strani vodstva ter so zato dosegale nižje rezultate, moški udeleženci pa se s podobno
neenako obravnavo tekom svojega dela v splošnem ne srečujejo, zato navajajo, da slovenske
delovne organizacije dobro upravljajo z raznolikostjo zaposlenih. Razlog za tak rezultat je
morda tudi to, da se zdi ženskam obravnavana tema pomembnejša kot moškim ter ji zato
posvečajo več pozornosti in so na vsako kršitev delodajalca bolj pozorne oz. si jo bolje
zapomnijo.

Tretjo hipotezo smo potrdile. Udeleženci z daljšo delovno dobo so namreč dosegali
statistično pomembno nižje rezultate na vprašalniku kot udeleženci s krajšo delovno dobo, kar
pomeni, da starejši zaposleni v slovenskih delovnih organizacijah zaznavajo manj pravičnosti
in spoštovanja raznolikosti. Razlog za takšen rezultat je morda splošna klima na slovenskem
trgu dela, ki je precej negativno nastrojena do starejših zaposlenih, ki naj bi bili manj
produktivni in kompetentni ter naj bi se težje učili novih nalog in postopkov. Da imajo pri
zaposlovanju starejši neenake možnosti v primerjavi z mlajšimi kolegi kaže tudi slovenska
raziskava, v sklopu katere se je izkazalo, da manj kot polovica udeležencev (42,5 %; v vzorec
so bili vključeni zaposleni v slovenskih podjetjih) meni, da imajo osebe, starejše od 50 let,
enake možnosti zaposlitve kot mlajše osebe (Kosi idr., 2012). 

Spoštovanje in spodbujanje raznolikosti na delovnem mestu je pomemben vidik
poslovanja delovnih organizacij, saj lahko ustrezna obravnava in naslavljanje tega področja
pripomore k izboljšanju odnosov med vodstvom in zaposlenimi ter ugleda organizacije v
družbi, zmanjšanju konfliktov in napetosti med zaposlenimi ter povečanju kreativnosti in
produktivnosti zaposlenih (Kosi idr., 2012). V sklopu naše raziskave smo ugotovile, da je v
slovenskem prostoru še veliko možnosti za napredek in razvoj področja upravljanja
raznolikosti zaposlenih. Potrebno bi bilo oblikovati konkretne predloge strategij in postopkov,
ki bi obravnavale to področje. Izvedle smo splošen pregled zaznav zaposlenih v zvezi s to
tematiko in ugotovile, da v glavnem menijo, da so s strani vodstva, ne glede na njihove
osebne okoliščine, pravično obravnavani. Opažamo pa, da ženske in starejši zaposleni v
primerjavi z ostalimi udeleženci na delovnem mestu zaznavajo manj raznolikosti, pravičnosti
in vključenosti. Za nadaljnje raziskave, ki se bodo ukvarjale s tem področjem, predlagamo
razvijanje novih konkretnih strategij, kako zagotoviti vključenost in enako obravnavo vseh
zaposlenih. Te strategije bi lahko predstavili vodstvu delovnih organizacij, ki bi jih apliciralo,
kasneje pa bi preverjali morebitne spremembe in izboljšave na področju upravljanja z
raznolikostjo zaposlenih v delovnih organizacijah. Koristni bi bili tudi različni seminarji ali
delavnice, ki bi vodstvo in zaposlene v slovenskih delovnih organizacijah seznanili s to
pomembno temo. 

Omejitve raziskave

Omejitve naše raziskave vidimo predvsem v majhnem vzorcu. Sodelovalo je samo 118
zaposlenih v slovenskih organizacijah, čeprav smo vprašalnik poslale na veliko različnih
naslovov. Z enako težavo so se soočali tudi Kosi in sodelavci (2012) v raziskavi o upravljanju
raznolikosti v slovenskih in tujih podjetjih, na rezultate katere smo se v našem poročilu
največkrat navezovale. Na povabilo k sodelovanju se je tam namreč odzvalo zgolj 15 od 57
podjetij, anketni vprašalnik pa je izpolnilo 344 oseb od vsega skupaj 1372 zaposlenih.
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Mogoče med slovenskimi delovnimi organizacijami obstaja neka splošna tendenca k
neizpolnjevanju vprašalnikov s področja kadrovske psihologije. Sklepamo, da so zaposleni
reševanja podobnih vprašalnikov naveličani, morda v tem ne vidijo smisla ali so
preobremenjeni z drugim delom. Pomanjkljivost našega vprašalnika je v tem, da so
udeleženci odgovarjali, kaj po njihovem mnenju v splošnem velja za slovenske organizacije.
Sprašujemo se, ali udeleženci zares dovolj dobro poznajo prakse slovenskih podjetij, ter ali so
pravilni naslov za presojanje o spoštovanju in spodbujanju raznolikosti. Če so pri
odgovarjanju izhajali zgolj iz lastne izkušnje v organizaciji, v kateri delajo, rezultati verjetno
niso reprezentativni, saj je bilo v vzorec vključenih premalo raznolikih slovenskih organizacij,
da bi lahko govorili o nekem splošnem trendu. 

Zaključek

V raziskavi ugotavljamo, da po mnenju udeležencev slovenske delovne organizacije v
srednji meri upoštevajo raznolikost na delovnem mestu, kar se sklada z rezultati preteklih
raziskav na tem področju. Glede na slednje rezultate predpostavljamo, da se upravljanju
raznolikosti v Sloveniji posveča premalo pozornosti, kljub temu, da imajo zaposleni pozitiven
odnos do le-te. Premalo je uveljavljenih strategij, ki bi prispevale k večji vključenosti in
pravičnosti do vseh zaposlenih, oziroma so te zaposlenim preslabo predstavljene. Ženske so v
primerjavi z moškimi, skladno z našimi predvidevanji, bolj nagnjene k spoštovanju
raznolikosti in sprejemanju različnosti med zaposlenimi. Enako velja za zaposlene z daljšo
delovno dobo, ki zaznavajo premalo spoštovanja različnosti in vključenosti vseh zaposlenih.
Same bi na tem mestu razloge videle predvsem v dveh skupinah posameznikov, ki spadajo v
populaciji, ki sta bili v preteklosti in še danes prevečkrat zapostavljeni in po nepravičnem
diskriminirani, zato sta tudi bolj občutljivi na to temo in bi bili potrebni posebne obravnave. V
Sloveniji v prihodnosti vidimo še veliko možnosti za napredek in razvoj področja upravljanja
raznolikosti zaposlenih. Potrebno bi bilo oblikovati konkretne predloge strategij in postopkov,
ki bi obravnavale to področje, saj bi to ne le izboljšalo počutje in odnose med zaposlenimi,
temveč tudi produktivnost in uspešnost delovne organizacije.
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