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Povzetek
Obstaja pregovor, da za vsakim uspešnim moškim stoji močna ženska – in prav takšna
ženska danes zaseda vodilne položaje v politiki in podjetjih. Managerke na vodilnih
položajih so zelo zanimiva tema za raziskavo, saj mnoge raziskovalce zanima, kako
same kompetence ženskega spola vplivajo na vodenje in ali se pri tem razlikujejo od
moških vodij. Kljub temu da je danes vedno večje število managerk na vodilnih
položajih, pa se vedno še najdejo mnenja, ki govorijo o tem, da ženske v družbi nimajo
enakovrednih vlog, statusa, moči, niti možnosti za socialno mobilnost kot moški.
Kot vse se razvija tudi management in razvoj tega do nedavnega ni vključeval analize
položaja žensk v managementu. Nove teorije danes to že vključujejo in temeljijo tudi na
raziskovanju managementa za oba spola, čeprav so rezultati o udeležbi žensk v
managementu prihodnosti precej optimistični.
Prvi del magistrskega dela zajema predvsem teoretične prvine, kot je definiranje
managementa na podlagi različnih avtorjev.
Rdeča nit osrednjega dela je namenjena ženskam v managementu, ki zavzemajo
vodstvene položaje. Na tem mestu smo posebej izpostavili ovire, s katerimi se srečujejo
ženske na poti do vrha, in predstavili dejavnike, ki njihov položaj izboljšajo.
Ključne besede: management, managerka, vodenje, ovire do vrha
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Abstract
There is a saying that a strong woman stands for every successful man - and just such a
woman today occupies leading positions in politics and businesses. Managers in senior
positions are a very interesting topic for research, as many researchers are interested in
how women's competences influence leadership and whether they differ from men's
leaders. Despite the fact that there are growing numbers of managers in leading
positions today, there are still opinions that say that women in society do not have equal
roles, status, power, or opportunities for social mobility as men.
As everything is being developed, management and development do not include an
analysis of the position of women in management until recently. New theories now
involve and are also based on research management for both sexes, although the results
of women's participation in the management of the future are rather optimistic.
The first part of master's thesis mainly covers theoretical elements, such as the
definition of management based on various authors.
The main thread of the central part is dedicated to women in management who take on
leadership positions. At this point, we have highlighted the obstacles faced by women
on the way to the top, and presented the factors that improve their situation.
Keywords: management, manager, leadership, obstacles to the top
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1 UVOD

1.1 Opredelitev področja in opis problema, ki je predmet raziskave
V magistrskem delu se bomo osredotočili na raziskovanje položaja žensk v
managementu. Predstavnicam nežnejšega spola je bila že v samem začetku zgodovine
dodeljena skrb za družino. Vzrok najdemo v dolgo časa vladajoči patriarhalni družbi,
kjer so vladale neprijazne in zanje zelo omejujoče razmere.
Seveda so se razmere na tem področju močno spremenile in ženske dandanes niso le
skrbne žene in matere, ampak tudi uspešne karieristke. Če so ženske še ne dolgo tega
veljale za manj uspešne in manj zanesljive v primerjavi z moškimi, je danes vsako
podobno mišljenje v tej smeri le še zmota. Postale so namreč bolj ambiciozne, bolj
podjetje, samozavestne, vedno bolj se uveljavljajo in zasedajo visok položaj tako v
družbi kot v poslovnem svetu. V ta namen bomo raziskali in predstavili lastnosti, ki jih
imajo uspešne ženske v managementu.
Dotaknili se bom tudi tematike, ki v 21. stoletju pogosto postaja vedno bolj aktualna na
vseh področjih zaposlovanja oz. napredovanja: mobing, spolno nadlegovanje, seksizem
in manjša plača.
Vsekakor pa pri obravnavani temi nikakor ne gre mimo ujetosti ženske med družino in
kariero. Slednja trditev je nekako rdeča nit celotnega magistrskega dela. Zanima nas, na
kakšen način lahko skrbne gospodinje in matere ob vseh obveznostih, ki jih imajo,
postanejo tudi uspešne ženske v karieri, kako dejansko poteka njihov vsakdan in koliko
časa, jim ob funkciji v managementu dnevno preostane za družino. Je morebiti družina
v tem primeru breme?

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve magistrskega dela
1.2.1 Namen magistrskega dela
Tema magistrskega dela je za nas, bodoče managerje človeških virov, zelo zanimiva, saj
je nekakšen vpogled v prihodnost, na pragu katere stojimo. Namen magistrskega dela je
predstaviti položaj žensk v managementu, lastnosti uspešnih žensk in raziskati ujetost
ženske med družino in kariero ter predstaviti morebitne probleme, s katerimi se ženske
ob tem srečujejo.
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1.2.2 Cilj magistrskega dela

Cilji magistrskega dela so:





predstaviti položaj žensk v managementu,
raziskati, kdo so uspešne ženske v managementu,
predstaviti ovire, s katerimi se srečujejo ženske in predstaviti rešitve,
proučiti ujetost ženske med družino in kariero.

1.3 Predpostavke in omejitve
1.3.1 Predpostavke
V raziskavi se bomo osredotočili predvsem na uspešne ženske v managementu in
skušali dokazati, da:
 se ženske v karieri soočajo z drugovrstnimi problemi kakor moški,
 da se bo število uspešnih managerk z leti še povečevalo in
 da bodo bolj ambiciozne managerke, ki še nimajo svoje družine.
1.3.2 Omejitve
Omejili se bomo zgolj na področje managementa, ki predstavlja položaj žensk v
povezavi z ujetostjo med družino in kariero. Raziskavo bomo opravili s pomočjo ankete
na vzorcu 120 uspešnih managerk.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko delo bo sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega dela. V
teoretičnem delu bomo predstavili management in položaj žensk v managementu,
raziskali,kdo so uspešne managerke v Sloveniji, kakšne so njihove lastnosti in kako
poteka usklajevanje družine v primerjavi s kariero ter kakšni problemi ob tem nastanejo.
Na koncu magistrskega dela sledi raziskava, ki bo podprta s telefonsko anketo.
Magistrsko delo bo nastalo s pomočjo strokovne literature, kot so aktualni članki in
revije.
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2 MANAGEMENT

2.1 Definicija managementa
Management pomeni upravljanje organizacije z namenom doseganja njenih ciljev z
dejavnostmi načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja. Za doseganje
postavljenih ciljev in razvoj organizacije je treba pridobivati ustrezna sredstva, hkrati pa
usklajevati naloge in dejavnosti ter reševati probleme, ki pri tem nastajajo. Manager
mora s svojo sposobnostjo, znanjem in izkušnjami poskrbeti za razvoj organizacije,
znati oceniti in zaznati zmožnosti zaposlenih, jih motivirati pri delu, poskrbeti za
uspešnost in učinkovitost organizacije in zadovoljstvo zaposlenih (Možina in drugi,
2001, str. 12‒15).
»Management je temeljni dejavnik poslovanja sodobne organizacije, saj od lastnika
kapitala prevzema podjetniško vlogo in postaja odločujoč dejavnik uspešnosti sodobne
organizacije. Management je načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v
organizaciji in s tem v zvezi vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo«
(Možina, 2002, str. 15). Vsakega managerja označuje dobra organizacija, uvedba
novega postopka, izdelka ali ideje. Za vsako poslovno odločitev je odgovoren manager
sam, pa naj si bo uspeh ali propad organizacije.

2.2 Funkcije managementa
Štiri temeljne funkcije managementa so: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor.
Tekom dvajsetega stoletja so se razvile tudi različne managerske znanstvene discipline,
in sicer:







strateški management,
upravljanje s človeškimi viri,
komunikacijski management,
finančni management,
krizni management,
management sprememb.
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2.2.1 Načrtovanje
Načrtovanje je ena izmed najpomembnejših funkcij managementa. Kadar dogodkov
nočemo prepustiti določenemu slučaju, jih je potrebno na določen način načrtovati.
Lastniki oziroma managerji velikih organizacij si ne morejo dovoliti, da bi bila njihova
organizacija odvisna zgolj ali predvsem od naključij. Manager in vodstvo torej morata
načrtovati, da se izogneta nepredvidenim naključjem. Zato pravimo, da je načrtovanje
ena najpomembnejših funkcij managementa.
Faze procesa načrtovanja so:





določanje ciljev,
razvijanje alternativ,
ocenjevanje alternative,
oblikovanje načrta.

Določanje planskih ciljev lahko poteka od zgoraj navzdol. V praksi to pomeni, da
najvišji management postavlja glavne cilje. Drugi način je določanje planskih ciljev od
spodaj navzgor. Tretji način je najbolj stvaren. Cilje hkrati postavljamo za organizacijo
in za posamezne enote znotraj organizacije (Možina in drugi, 2000, str. 268).
Od managerjev se pričakuje zmožnost stalnega usklajevanja tako med predvidevanjem
prihodnosti kot odzivanjem v sedanjosti. Tu pridejo v ospredje predvsem naslednja
področja:








uvajanje sodobnega vodenja po načelu stalnega učenja,
udejanjanje ustvarjalnega potenciala sodelavcev,
stalnost v prilagajanju,
obvladovanje poslovnih procesov,
zagotavljanje motiviranosti in zadovoljstva poslovnih partnerjev,
vpliv na širšo družbo,
konkurenčnost na trgu (Uršič & Nikl, 2004, str. 22).

2.2.2 Organiziranje
Za dobro in uspešno delo je pomembna dobra organizacija na vseh ravneh
managementa v podjetju. Najpomembnejše pa je, da je vodja dobro organiziran in da
upošteva dve pomembni organizacijski zahtevi dela, in sicer:



organizacijo lastnega dela in
organizacijo dela svojih podrejenih sodelavcev.

Organiziranje dela je stalno in sistematično proučevanje dela, nalog, problemov in
odnosov, hkrati pa tudi iskanje primernih poti za doseganje predvidenih ciljev.
9

Sem prištevamo tudi usklajevanje individualnih in organizacijskih ciljev. Če želimo, da
bodo člani v skupini učinkoviti, je potrebno zagotoviti odprtost in odkritost v
medsebojnem vedenju ter priznavanje različnih interesov. V skupini pa morata
prevladovati zaupanje in medsebojna pomoč. Za večji uspeh je potrebno tudi, da so cilji
postavljeni jasno, izvajalci pa se z njimi v celoti strinjajo. Način vodenja bo tako
prilagojen nalogam in sodelavcem (Možina in drugi, 2000, str. 69).
2.2.3 Vodenje

Gotovo se vsak manager strinja s trditvijo, da je temeljna naloga managerja usmerjati in
motivirati zaposlene, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter dosegajo zastavljene cilje.
V mnogih literaturah oporekajo tej trditvi – da je vodenje v bistvu voditeljstvo in ločeno
od managementa, ga pa lahko podpira. V središče zastavljenega problema tako še vedno
postavljamo dejstvo, da je management vodenje. Seveda si tu pojem vodenje razlagamo
povsem logično: za uspešno vodenje podjetja je potrebno uspešno vodenje ljudi. Za
vodenje ljudi pa sta nujno potrebna tudi dobra komunikacija in pravi pristop.
Zelo pomembno se nam zdi, da do delavcem pristopimo prijazno in jim na človeški
način predstavimo njihove naloge. Pri tem se ne smemo obnašati arogantno, avtokratsko
in nevljudno.
Delo bo zagotovo opravljeno bolje, hitreje in bolj kakovostno. Čas je denar. Žal se v
nekaterih podjetjih tega ne zavedajo (Kralj, 2003, str. 445).
Vodenje je sposobnost vplivanja. Ta se najbolj kaže, kadar sodelavce spodbujamo in
usmerjamo k želenim ciljem. Nekateri radi poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje,
ampak je sestavljeno iz velikega števila nizanja dogodkov, ki se navezujejo na
usmerjanje in spremljanje. Pri vodenju je pomembno tudi dejstvo, da dober vodja ni
vedno tudi dober manager, seveda pa je zaželeno, da bi bilo oboje združeno v eni osebi.
Osnovne skupine vodenja so: vodja, skupina in člani ter okolje, v katerem delujejo.
Seveda izraz »vodenje« lahko uporabljamo samo takrat, kadar ena oseba vpliva na
druge osebe tako, da delujejo. Da je vodenje uspešno in daje pozitivne rezultate, je
potrebno zgraditi zaupanje med člani tima (Možina in drugi, 2002, str. 449).

2.2.4 Nadzor ali kontroling
Kontroliranje razumemo kot proces, v katerem ena ali več oseb pregleduje dosežke in
ustrezno ukrepa, kadar je to potrebno. Kontroliranje se izvaja na upravljano-vodstvenih
ravneh politike podjetja, strateškega in operativnega managementa (Kralj, 2003, str. 17).
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Sama izvedba nalog v podjetju pravzaprav ni managersko delo, vendar managerji
spremljajo izvedene naloge tako na oddelkih kot tudi v podjetju kot celoti. Izvedeno
delo primerjajo s celoto ter nato ugotavljajo odstopanja. Odstopanja se diagnosticirajo in
ugotovijo vzroke zanje. Šele ko manager pozna vzroke odstopanj, lahko ukrepa. Temu
dolgoletnemu procesu pravimo kontroliranje (Možina in drugi, 2002, str. 58).
Kontroliranje je pravzaprav preverjanje, če je dejansko stanje v skladu z načrtovanjem.
Kadar ukrepamo, ukrepamo z namenom, da se stanje ne bi ponovilo. Kontrolna funkcija
tako izboljša ostale funkcije v podjetju.
Vse zgoraj naštete funkcije opisujejo lastnosti, ki jih mora imeti dobra managerka, da je
v svojem poslu lahko uspešna. Biti ženska in hkrati na vodilnem položaju pa vedno ni
najbolj enostavno, saj se ženske srečujejo še z dodatnimi ovirami, ki jih prinaša njihov
spol.
Iz zgodovine izhaja dejstvo, da so moški tisti, ki bi naj bili bolj primerni za zasedanje
managerskih položajev – razlog za to je bila dolgo časa patriarhalna družba in razmere v
takšnih časih so bile za ženske dokaj neprijazne. Kljub temu pa se je stanje hitro
spreminjalo in do novosti je prihajalo tudi v managementu. Danes lahko povsod
zasledimo izobražene, ambiciozne in podjetne ženske na mnogih vodilnih mestih
poslovnega, družabnega kot tudi političnega sveta.
Rdeča nit magistrskega dela bo predvsem usmerjena v raziskovanje, kdo so ženske na
vodilnih mestih, kako poteka njihov dan in ali imajo takšne ženske tudi družinsko
življenje. S tem mislimo predvsem na otroke, saj ti prinesejo dodatno obremenitev in
skrb, kise ji je potrebno posvečati v veliki meri.
Sama še nisem mama, niti nisem na vodilnem položaju podjetja, vendar vidim, koliko
energije je potrebne, da delo v komerciali, ki ga opravljam, opraviš uspešno in
proaktivno. Ko se vrneš domov, te čaka novo delo – delo gospodinje, ki ponovno terja
določeno energijo. Moje mnenje je, da uspešne managerke izberejo le eno pot. Biti
karieristka ali pa biti dobra mama, žena in gospodinja. Preveč energije je namreč
potrebne, da bi ženska obe področji lahko opravljala istočasno uspešno in kakovostno.
Vse to bomo predstavili v nadaljevanju, kjer se bomo nekoliko bolj posvetili položaju
žensk v managementu. Vzporedno s tem bomo predstavili tudi ovire, s katerimi se
srečujejo na poti do vrha. Menimo, da smo predstavnice nežnejšega spola omejene na
drugačen način kot moški, kariere se lotijo po drugačni poti in vanj vpletejo tudi
čustveno plat, kar pa za poslovni svet ni najboljša možnost.
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2.3 Položaj žensk v managementu
Ljudje si različno začrtamo pot, po kateri bomo hodili v življenju. Če se osredotočimo
zgolj na poslovno pot, menimo, da to težje prehodi ženska kakor moški, še posebej če
ima že lastno družino. Managerka namreč v tem primeru nastopa v več različnih vlogah
hkrati. Doma je mati, žena in gospodinja, hkrati pa mora biti še uspešni vodja v službi.
Iz tega izhaja, da mora vse naloge, ki jih prinesejo prej omenjene vloge, tudi
medsebojno usklajevati. Zato se zaradi samega napora, ki jih prinesejo omenjene
aktivnosti, marsikatera ženska osredotoči zgolj le za eno pot. Družina ali kariera. In
velike izjeme so tiste, ki uspešno usklajujejo vse obveznosti.
Delež žensk v managementu se je začel povečevati v drugi polovici 20. stoletja. Prej je
veljajo prepričanje, da ženskam zaradi socializacije in izobrazbe primanjkuje
sposobnosti in strokovne usposobljenosti za prevzemanje managerskih poslov. Vendar
se po mnenju Turkove (1992, str. 90) gospodarski in družbeni sistem v Sloveniji močno
spreminja, kar pomeni tudi nov izziv ter možnosti za uveljavljanje žensk na področjih,
ki so bila včasih rezervirana za moške. Ženske imajo drugačne spretnosti od moških, kar
je za podjetja lahko kvečjemu koristno. Ženske so lahko s svojimi specifičnimi znanji
zelo dobre managerke (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 31).
Potrebna znanja so spretnosti, izkušnje, praktična znanja, ki so tesno povezana z dosežki
pri delu in so v glavnem pridobljena (Možina in drugi, 1994, str. 26). Strukturo
potrebnih managerskih znanj sestavljajo t. i. (Vila & Kovač, 1997, str. 35‒36):


konceptualna znanja, ki obsegajo sposobnost generiranja posameznih pojavov v
celoto in razumevanje teh. Omogočajo razumevanje posameznih problemov z
vidika celote in povezovanja posameznih pojavov s trendi v okolici;
 vodstvena znanja so vsa potrebna znanja z vidika tehnik in metod vodenja ter
neka temeljna znanja s področja medčloveških odnosov in dela s skupinami;
 tehnična znanja pa so specifična znanja s posameznih funkcionalnih področij in
obsegajo poznavanje metod in tehnik dela na tem strokovnem področju.
Schermerhorn (2002, str. 26) navaja šest splošnih vrst spretnosti oziroma znanj,
odločilnih za uspeh zaposlenih v managementu:
 komunikacija – zmožnost podajanja idej in ugotovitev tako v govorni kot v pisni
obliki (sposobnost pisnega izražanja, ustnih predstavitev, prejemanja in dajanja
ustreznih odzivov ter obvladovanje sodobnih komunikacijskih kanalov);
 skupinsko delo – zmožnost učinkovitega delovanja kot vodja ali član delovne
skupine (vodenje, pogajanja, reševanje konfliktov in sklepanje kompromisov);
 samoobvladovanje – zmožnost vrednotenja in obvladovanja samega sebe
(vključuje poslovno etiko, fleksibilnost in toleranco, dopuščanje dvomov in
različnih mnenj ...);
 vodenje – zmožnost vplivanja na druge ljudi tako, da bodo ti pripravljeni izvajati
tudi kompleksne in včasih nerazumljive naloge;
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kritično razmišljanje – zmožnost zbiranja in analiziranja informacij za kreativno
reševanje problemov (sposobnost reševanja problemov, oblikovanja mnenj in
odločitev, zbiranje informacij in njihovo podajanje ter kreativnost);
profesionalnost – zmožnost ohranja pozitivne drže in samozaupanja v vseh
situacijah (kaže se v vedenju in samoiniciativnosti).

Hunsaker (2001, str. 4) opredeljuje potrebne sposobnosti oziroma spretnosti, in sicer
ljudi deli na:
 splošne – sposobnost analitičnega mišljenja, sposobnost za delo z ljudmi,
tehnične sposobnosti in politične sposobnosti (sposobnost utrjevanja lastne
pozicije, zgraditve in usposabljanja moči in pravih povezav) ter
 specifične – kontrola okolja podjetja in njegovih virov, organiziranje in
koordiniranje obvladovanje informacij, prispevek k razvoju in rasti podjetja,
motiviranje zaposlenih in reševanje konfliktov, strateško reševanje problemov.
O tem, kolikšen je delež žensk v managementu, je bilo narejenih že veliko raziskav.
Avtorji knjige »Managing in the Age of Change« (Butler, Litwin, & Ritvo, 1995, str.
200) menijo, da je število managerk v zadnjih dveh desetletjih bistveno naraslo. V
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil delež managerk le dvajset-odstoten, do
današnjih dni pa naj bi se ta odstotek povzpel na štirideset.
Milivojević je v svojem članku junija 2017 povedal: »Podatki, da so v korporacijah, kjer
so v vrhnji management povabili več žensk, s tem povečali dobiček s 15 na 35 %, so res
neverjetni! Lepo je videti, da je nekdo zadovoljen tako v karieri kot zasebno. Pozor: to
je povsem nasprotno stereotipu, da mora poslovna ženska za uspeh žrtvovati svojo
zasebno srečo.« (Milivojević, 2017, pridobljeno 8. 7. 2017 iz www.zdruzenjemanager.si:
https://www.zdruzenje-manager.si/sl/o-zdruzenju/sekcije/sekcijamanagerk).
Tudi strokovnjaki na ekonomskem področju organizacije European Professional
Women`s Network (v nadaljevanju PWN) so dokazali, da so najboljše uprave tiste, kjer
na vodilnih položajih najdemo tako moške kot ženske. Dokazano je, da družbe, kjer so
vsaj tri ženske ali več, dosegajo znatno boljše rezultate, in sicer od 15 do 35 %.
Mežnar je v svojem članku junija 2009 celo ugotovil, da je raven izobrazbe žensk skoraj
dve tretjini večja kot raven izobrazbe moških, saj sta bili na primer leta 2007 skoraj dve
tretjini žensk med diplomanti visokošolskih dodiplomskih programov (vir:
www.zdruzenje-manager.si).
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2.3.1 Razlike med managerko in podjetnico
Mednarodna organizacija dela (MOD) ugotavlja, da so ženske danes bolj kot kdajkoli v
preteklosti izobražene in vključene v zaposlitev, vendar pa še vedno le redke
posameznice uspejo prebiti »stekleni strop«, ki jih ločuje od vodilnih delovnih mest.
Izraz stekleni strop je nastal v ZDA v 70. letih 20. stoletja in označuje nevidne umetne
ovire, ki nastanejo zaradi vedenjskih in organizacijskih predsodkov, ki ženskam
preprečujejo, da bi prevzele vodilna delovna mesta.
Navkljub občutnemu napredku pri zmanjševanju spolne diskriminacije in navkljub
temu, da ženske predstavljajo 40 % delovne sile, pa so ženske na vrhu še vedno
osamljene (Pospeševalni center za malo gospodarstvo, 2002, str. 26).
Razloge, zaradi katerih ne najdemo več žensk na vodilnih delovnih mestih, je potrebno
iskati predvsem v njihovi karierni poti. Podjetja praviloma zaposlujejo začetnice na
nestrateških delovnih mestih, predvsem v administraciji in kadrovski službi. Ker so
ženske že na začetku v manj ugodnem položaju, odrezane od formalnih in neformalnih
mrež, ki so tako pomembne za napredovanje v okviru delovnega okolja, je pot na vrh
zanje toliko težja.
Mednarodna organizacija dela med razlogi nadalje navaja, da se je večina žensk
prisiljena odločati med poklicno kariero in družino, ker je dandanes dolžina na delu
prebitega časa bistven kriterij za morebitno napredovanje. Vodilnih delavcev, ki bi
delali krajši delovni čas, skorajda ni mogoče najti (ibid., 26).
Čeprav precejšnje število žensk uspešno usklajuje materinstvo z obveznostmi, ki jim jih
nalaga vodilno mesto, pa Slyvia Ann Hewlett ugotavlja, da je zaskrbljujoče velik delež
žensk, ki zasedajo odgovorna delovna mesta, neporočenih in brez otrok.
Aleksandra Kanjuo Mrčela ugotavlja, da so managerski položaji zaradi prevladujočih
stereotipno določenih vlog spolov v družbi manj dostopni ženskam kot moškim, k
čemer pripomorejo tudi vse sestavine družbene ureditve in vse oblike reprodukcije te
ureditve. Ženske v družbi zasedajo nižje vrednotene vloge in položaje z nižjim statusom
in manjšo družbeno močjo, zato je vertikalna mobilnost žensk manjša. Poleg tega
podobno kot Hewlettova ugotavlja, da so ženske managerke za razliko od njihovih
moških kolegov pogosto preobremenjene, kar je posledica usklajevanja poslovnega in
zasebnega življenja. To pa seveda še ne pomeni, da svojega dela ne opravljajo enako
dobro kot njihovi moški kolegi in da mora biti njihovo delo zaradi tega materialno
podcenjeno (ibid., 27).
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Kot razloge za manjše število managerk v Sloveniji navaja:







družinske obveznosti žensk,
pomanjkanje samozavesti pri ženskah,
emocionalno nestabilnost,
več odsotnosti z dela,
stereotipne predstave o managerkah,
in diskriminacijo pri zaposlovanju in napredovanju

Raziskovalka Kanjuo Mrčela meni, da so za spremembo položaja žensk v managementu
nasploh potrebne spremembe zakonodaje, podjetij in navsezadnje žensk samih (ibid.,
27).
Kljub temu da je bil predvsem v zahodnem svetu v zadnjem desetletju opazen porast
števila žensk v managementu, vendar ne tudi porast števila žensk v najvišjem
managementu, je treba pri tem poudariti, da gre za povečanje števila žensk v
managementu predvsem na način spremenjenih klasifikacij poklicev v managerske, ne
da bi se jim ob tem spremenila moč, varnost delovnega okolja ali plačila (ibid., 27).
Poleg zaposlovanja in postopnega uveljavljanja na managerskih položajih so ženske vse
bolj aktivne tudi pri ustanavljanju in vodenju podjetij. Za ženske je podjetništvo
pomembna možnost ekonomske emancipacije, saj si tako lahko zagotovijo finančno
neodvisnost, možnost ustvarjalnega uveljavljanja, širijo si mrežo poznanstev, hkrati si
zmanjšajo negativne ekonomske posledice morebitne ločitve ali nezaposlenost
partnerjev (Management: nova znanja za uspeh, 2002, str. 126).
Uspeh ženskega podjetništva je moč delno pripisati drugačnemu – ženskemu stilu
vodenja in upravljanja s podjetji. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da podjetnice
zaposlene podpirajo v njihovih ambicijah. Spodbujajo timsko delo, zmanjšujejo
hierarhijo, skrbijo za kakovost in težijo k bolj neformalnim odnosom. Zagotavljajo bolj
zanesljiva delovna mesta, ki po pogojih ne zaostajajo za velikimi podjetji in ob tem
ponujajo večje možnosti povračil stroškov in bolj fleksibilen delovni čas. Podjetnice so
mnogo bolj previdne, realne pri najemanju kreditov, paradoksalno s tem pa zato ženska
podjetja po ekonomskih kazalcih ne rastejo tako skokovito kot moška (ibid., 28).

2.4 Uspešne managerke v Sloveniji
Uspešnih managerk v Sloveniji ne manjka. V ta namen lahko zasledimo društvo
poslovnih žensk Slovenije FAM, ki združuje najuspešnejše managerke in poslovne
ženske iz vse Slovenije ne glede na status podjetja oziroma situacije, v kateri delujejo.
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Začetki njihovega delovanja segajo v leto 1996, ko se je začela oblikovati ideja o
ustanovitvi. Do takrat so bila takšna združenja predvsem v moški domeni. Kasneje,
okrog leta 1997 pa je združenje pričelo delovati preko Agencije za management kot
Klub poslovnih žensk. Ko je delovanje samo po sebi preraslo ta okvir, se je združenje
preoblikovalo v društvo, ki ima kot takšno več možnosti za realizacijo stališč in
delovanje svojih članic.
Namen društva je, da povezuje članice, jih spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in
upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti v managementu, vpliva na oblikovanje
pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v
okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali
podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko družbo.
Aktivnosti društva so usmerjene predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj članic,
predstavitev različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov ter njihovih
produktov, pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov med članicami in s člani drugih
društev, združenj, klubov ter pomoč pri organiziranju možnosti za izmenjavo aktualnih
informacij s področij, ki prispevajo k temu, da je sodobna poslovna ženska redno in
popolno seznanjena z vsemi poslovnimi dogodki doma in v svetu. Seveda pa se
aktivnosti društva širijo in sproti prilagajajo željam članic.
Društvo svoje naloge uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi
asociacijami doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi
subjekti.
Področje zajema predvsem:








izmenjavo poslovnih izkušenj,
posredovanje poslov med članicami ter drugimi,
predstavitev dejavnosti podjetij doma in v tujini,
prezentacijo novih proizvodov domačih in tujih proizvajalcev,
organizacijo ustreznih pogojev za poslovna srečanja,
organizacijo poslovnega turizma,
organizacijo predstavitve mode doma in v svetu.

Velik poudarek se daje tudi kulturnemu in družbenemu življenju članic, športnorekreativni dejavnosti, storitveni in dobrodelni dejavnosti.
Društvo je zaprtega tipa (samo za članice), povezuje pa se s sorodnimi društvi in klubi
doma kot tudi v tujini. Predvsem dobro sodeluje z Združenjem Manager – sekcijo
managerk, ki s snovanjem in izvajanjem svojih aktivnosti zasleduje jasen cilj: povečati
zastopanost žensk na vodilnih mestih v slovenskih podjetjih. Sekcija je namreč
zagovornik ženskega managementa ter glavni pobudnik in podpornik managerkam v
slovenskem prostoru (vir: http://www.drustvo-fam.si/predstavitev/).
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Iz zgoraj zbrane literature je razvidno, da imajo ženske v poslovnem svetu vso podporo
in dodatno motivacijo, da postanejo še boljše, še uspešnejše. Menimo, da je vsaka
posameznica že globoko v sebi željna uspeha, se nenehno izpopolnjuje in kljub temu da
jo do vrha kariere morda čaka nekaj ovir, se z njimi spopade pogumno. V nadaljevanju
bomo predstavili dve uspešni ženski v Sloveniji, ki sta dokaz, da je kljub oviram pot do
vrha odprta.
Prvo sem imela možnost osebno spoznati, saj sem v podjetju, kjer sem trenutno
zaposlena kot komercialistka, tudi večkrat poslovno sodelovala z njimi.
1. Brankica Kouter, direktorica SGP Pomgrad Gradnje, d. o. o.

Brankica Kouter se je za vstop v moški svet odločila že v času študija, saj je bila
vpisana na Gradbeno fakulteto, smer gradbeništvo. Tam se je tudi srečala z
današnjim delodajalcem, torej družbo SGP Pomgrad. Bila je prejemnica njihove
štipendije, pri njih pa je opravljala tudi strokovno prakso. Vez se je nadaljevala in po
diplomi se je pri njih zaposlila kot pomočnica vodje gradbišča. To delo je opravljala
4 leta, kasneje pa napredovala na eno od vodilnih delovnih mest in tako postala
direktorica. Pravi, da je to delovno mesto, kjer ji nikoli ne zmanjka zanimivih
izzivov, s katerimi se z veseljem spopada še danes.
Kot ženska v poslovnem svetu ne vidi ovir. Pravi, da je od vsakega posameznika
odvisno, kako se bo odzval v dani situaciji. Nekdo bo videl v postavljeni nalogi
izziv, drugi pa oviro. Zanjo je vsak projekt nov in samosvoj izziv in vsakega
obravnava z vso resnostjo. Noben dan ne ve, kaj jo še čaka, tako da stežka predvidi
tok stvari, ki se ji odvijajo čez dan.
Najbolj je ponosna na to, da je vztrajna. Nikoli ne odneha, vsak cilj oz. projekt, ki si
ga zada, pa želi izpeljati do konca. Da lahko ženska uspešno vodi podjetje, mora biti
ciljno usmerjena, znati mora sprejemati odgovornost, imeti visoke vrednote in biti
vzor, da ji sledijo tudi drugi. Poslovna ženska mora biti prilagodljiva, vztrajna in
pripravljena na nenehno učenje, saj se tehnologija in pogoji dela nenehno
spreminjajo.
Z vodenjem pretežno moškega kolektiva nima težav. Zaposlenim zna prisluhniti, z
njimi jasno komunicira, dobro organizira timsko delo in postavi meje takrat, ko je to
potrebno. Z usklajevanjem poslovnega in zasebnega življenja nima težav, saj oboje
zlahka usklajuje. V poklicu uživa, zato ji delo ne predstavlja zgolj službe, ampak
tudi veselje.
Prosti čas poskuša preživljati čim bolj aktivno. Domače okolje ji namreč dopušča
stik z naravo v Prekmurju, kamor jo vedno spremlja tudi pes. Prav tako rada aktivno
preživi tudi dopust, katerega si načrtuje in organizira sama, saj ji je bolj všeč po
lastnih željah krojen način dopustovanja kot pa organizirani turistični aranžmaji.
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2. Sonja Gole, generalna direktorica Adria Mobil

Poslovna pot Goletove je bila zelo zahtevna. Prva dama Adrie Mobil, kot jo
imenujejo, se približuje starosti 60 let in bi Adrio lahko vodila do konca kariere. Za
to naj bi obstajali trije razlogi.
Prvi je, da je novomeškega proizvajalca avtomobilov, počitniških prikolic in hiš od
leta 1995, ko je prevzela njegovo vodenje, iz pepela popeljala v evropskih vrh.
Drugi je, da ji je uspelo ustvariti tolikšen socialni kapital, da jo zaposleni izjemno
cenijo. In zadnji, da je francoski proizvajalec vozil za proti čas Trigano, ki je prejel
ekskluzivno pravico za pogajanja o nakupu Adrie Mobil, znan po tem, da po
prevzemih praviloma ohrani obstoječa vodstva.
Za Goletovo bi lahko rekli, da je ena najuspešnejših državljank. Mati dveh hčera je
po naravi zelo skromna in velja za deloholika. Za svoje delo je prejela številne
nagrade, med drugim ji je leta 2004 Združenje Manager podelilo nagrado za
managerko leta, GZS pa ji je istega leta podelil nagrado za posebne dosežke v
gospodarstvu. Leta 2001 je bila nominirana za Slovenko leta, leta 2005 pa je prejela
tudi
priznanje
naj
meščanke
Novega
mesta
(vir:
https://www.dnevnik.si/1042758853/posel/novice/sonja-gole-generalna-direktoricaadrie-mobil).

2.4.1 Razlike med managerji in managerkami

V zadnjih letih je bilo v literaturi veliko napisanega o primerjavi vodenja med spoloma.
Avtorji so si glede tega zelo neenotni, saj nekateri trdijo, da razlik med moškimi in
ženskimi vodji skorajda ni, spet drugi pa poudarjajo, da se karakteristike ženskih in
moških vodij povsem razlikujejo in da obstaja tipičen ženski način vodenja.
Kanjuo Mrčela (1996, str. 88) opredeljuje ženski management kot krožni proces.
Managerka je v centru, medtem ko je moški manager na vrhu. Moški imajo pod sabo
podrejene in so torej bolj osredotočeni na cilje in naloge, ženske pa na vzpostavljanje in
ohranjanje dobrih odnosov z zaposlenimi. Za moške je značilna struktura hierarhije, za
ženske pa struktura pajčevine.
Zaradi opravljanja materinske vloge so lahko ženske zelo uspešne tudi pri managerskem
poslu, saj sta si ti dve vlogi zelo podobni. V materinski vlogi se ženska nauči veliko
različnih spretnosti, kot so organizacija, reševanje konfliktov, vodenje, usmerjanje,
tempo, zato lahko prenese vsa ta znanja tudi na svoje poslovno področje in jih tam tudi
uspešno uporablja (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 88).

18

Slika 1: Moški in ženski način vodenja

Kanjuo Mrčela (1996, str. 90) pa omenja še različico androginega stila vodenja, ki
pomeni kombinacijo stila, ki je pogosto označen kot moški, in stila, označenega kot
ženskega. Androgini stil bi moral biti učinkovitejši od obeh posameznih stilov, saj od
vsakega zajema le najboljše lastnosti in je tako bolj ustrezen za večje število različnih
situacij.
Nekateri raziskovalci se osredotočajo na dva nasprotujoča si stila vodenja, in sicer
transformacijski in transakcijski. Pri transformacijskem načinu je ključen odnos vodje
do podrejenih. Vodja jih mora znati spodbujati in motivirati, da se osredotočijo na
interese celotne organizacije, ne le na lastne interese.
Transakcijski stil pa se deli na dve skupini. Pri prvem načinu managerji nagradijo ali pa
kaznujejo podrejene glede na njihov prispevek pri določeni nalogi. Pri drugem načinu
pa se managerji osredotočijo le na iskanje pomanjkljivosti ter napak podrejenih, če dela
ne opravijo zadovoljijo. Raziskave kažejo, da je najučinkovitejši in pri podrejenih
najbolj priljubljen transformacijski način vodenja, kjer so v ospredju medčloveški
odnosi (Burke & Collins, 2001, str. 249). Lastnosti transformacijskega načina so bližje
ženskam, saj so poudarjene lastnosti karizma, sposobnost motiviranja zaposlenih ter
medosebni stik. Moški pa se raje poslužujejo transakcijskega načina vodenja, kjer je
glavna naloga opraviti delovne aktivnosti in nagraditi oziroma kaznovati zaposlene.
Jaklič (2002, str. 300) je mnenja, da razlik v vodenju moških in žensk ni. Učinkovitost
žensk pri izpolnjevanju nalog naj bi bila enaka kot pri moških. Razlik naj ne bi bilo ne v
odnosu do ljudi ne v motiviranosti, čeprav na motiviranost žensk na delovnem mestu
vpliva podpora iz družinskega kroga.
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Velikokrat se poraja vprašanje, kako podrejeni moški sprejemajo njim nadrejene ženske.
Dandanes to ni več pomembno in večini ljudi je vseeno, ali je nadrejeni moški ali
ženska.

2.5 Ovire na poti do vrha kariere
Ženske morajo za obravnavanje v poklicni sferi premagati številne ovire. Literatura, ki
obravnava položaj managerk, opozarja, da so pred ženske postavljene ovire, s katerimi
se moškim ni treba soočati. Linehanova (2001, str. 45) meni, da so napetosti, ki ženske
zavirajo pri napredovanju, v večini držav podobne. Običajno gre za kulturne,
izobraževalne, zakonske in podjetniške ovire.
Kadar govorimo o ovirah, s katerimi se ženske na poti do managerskega položaja
srečujejo, moramo vsekakor omeniti t. i. stekleni strop. Gre za nevidno oviro, ki je
sestavljena iz predsodkov in stereotipov, ki ženskam omejuje dostop do najvišjih
delovnih mest.
Kanjuo Mrčelova (2000, str. 58) poudarja, da je stekleni strop značilna ovira pri
napredovanju žensk v poslovnem svetu, saj so prav stekleni stropi prisotni na različnih
ravneh znotraj organizacije in jih je težko podreti.
Stekleni strop opredeljuje točko, kjer ni objektivnih razlogov za napredovanje žensk na
najvišje položaje. Kompetentne in kvalificirane ženske vidijo skozi stekleni strop in se
zavedajo, kaj so sposobne doseči, vendar jim nevidne ovire to preprečijo (Wirth, 2001,
str. 25).
Obstaja nekaj najpogostejših in bistvenih stereotipov lastnosti žensk, ki jim v precejšnji
meri onemogočajo napredovanje v managementu. Ti so:


emocionalna nestabilnost: za ženske velja predpostavka, da bodo čustvom
dopustile vplivati na odločitve, kar v poslovnem svetu velja za nedopustno
(Kanjuo Mrčela, 1996, str. 74‒75);



pomanjkanje samozavesti: zaradi majhne samozavesti so ženske velikokrat v
življenju odlagale pomembne odločitve, ker se jim zdi, da jih niso sposobne
uresničiti. »Manj kot zaupajo vase, bolj so prepričane, da imajo drugi moč in
pravico spreminjati njihovo življenje« (Mulej, 1992, str. 21). Velja tudi dejstvo,
da se ženske, namesto da bi reševale probleme same, velikokrat zanašajo na
pomoč drugih. Za utrjevanje sposobnosti sprejemanja odgovornosti pa je
potrebno čim bolj individualizirano reševanje problemov. »Ljudje, ki so premalo
samozavesti, so lahko včasih zelo neprijetni za okolico. Kadar se znajdejo v
konfliktni situaciji, ki ogroža njihov jaz, reagirajo z agresivnostjo ali
negotovostjo« (Mulej, 1992, str. 21);
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pomanjkanje ambicij: ženske so pogosto označene kot neambiciozne. Če pa
slučajno so ambiciozne, jih družba označi kot » možače« ‒ agresivne, trdne,
hladne (Kanjuo Mrčela, 1996, 76). »Uspešna managerka tako ne more biti
uspešna ženska, uspešna ženska pa ne uspešna managerka« (Kanjuo Mrčela,
1996, str. 76). Od ženske pa se še vedno pričakuje, da je predvsem uspešna
ženska, mati, gospodinja in žena;

 pomanjkanje vzornic: velika težava, s katero se srečujejo managerke, je tudi
pomanjkanje vzornic, po katerih bi se lahko zgledovale. Mnoge raziskave
potrjujejo, da vzornice na najvišjih managerskih položajih ugodno vplivajo na
poklicne kariere drugih žensk. Druge študije kažejo, da managerke, ki nimajo
kolegic, močno pogrešajo njihovo podporo, hkrati pa nimajo vzornic na najvišjih
položajih, po katerih bi se lahko zgledovale. Primanjkuje zlasti vzornic v
mednarodnem managementu, saj večina žensk, ki dela v tujini, nima primerljivih
ženskih zgledov, ki bi jim lahko sledile (Linehan, 2001, str. 131);


ženska bo lastne želje in potrebe postavila na drugo mesto: večini žensk je to
privzgojeno že v otroštvu ob zgledih iz tipično patriarhalne družine. Iz tega
izhaja prepričanje, da bo ženska potrebe moških in drugih avtoritet, pomembnih
za njeno življenje, postavljala na prvo mesto. Ko ženska rodi, pa se na njenem
prioritetnem seznamu znajdejo še specifične potrebe otrok (Mulej, 1992, str. 67);



odpor do tveganih odločitev: ženske zelo nerade tvegajo. »Že v otroštvu se
ženske v večini primerov vzgaja za zakon, materinstvo, skrb za druge in zato naj
bi se v njih kasneje, ko odrastejo, naselil paničen strah, da bi odpovedale«
(Mulej, 1992, str. 69);



ženske so manj geografsko mobilne: službena potovanja in zahteve po selitvah
managerjev naj bi predstavljale resne probleme za ženske, ki so poročene ali
imajo otroke. Višja je raven managementa, večje so zahteve po službenih
potovanjih in geografski mobilnosti. Glede na to, da sta žensko delo in kariera še
vedno nižje vrednotena od moškega, se predpostavlja, »da ženska ne bo, tudi če
bi njena kariera to zahtevala, zamenjala mesta svojega dela, ker bi to pomenilo
problem za njenega moža (njegovo delo je seveda pomembnejše)« (Kanjuo
Mrčela, 1996, str. 75);

 več odsotnosti z dela: kljub precej večji obremenjenosti zunaj delovnega časa
raziskave dokazujejo, da ženske niso nič manj prisotne na delovnem mestu kot
moški. Slovenci so bili leta 2008 zaradi bolezni v povprečju odsotni z dela
približno 12 dni. Ženske so bile z dela odsotne približno enako število dni kot
moški, brez upoštevanja nosečnosti in poroda (Bolniški stalež, 2009);
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 mreže poznanstev: veliko poznanstev in velik del sklepanja poslov se sklepa na
neformalen način, kot so športne prireditve, družabna srečanja…V mnogih
organizacijah je tak koncept mrež poznanstev imenovan kot »moški klub« ali
»moška druščina«, zato je večina žensk prepričanih, da so v še bolj neugodnem
položaju, saj je dostop do takih mrež po navadi dostopen le moškim, poleg tega
imajo ženske bistveno več družinskih in domačih obveznosti, zato ne morejo v
tolikšni meri sodelovati v takih skupinah. Udeleženke so mnenja, da jih moški iz
takih skupin izločijo predvsem zato, ker pripadajo manjšinski skupini glede na
spol. Trdijo tudi, da izločevanje še bolj spodbuja še tako negativno naravnana
prepričanja moških o managerkah, večina managerk pa je prepričanih, da bi s
prodorom v moške mreže pridobile različne ugodnosti, ki bi spodbudno delovale
na razvoj njihovih poklicnih karier (Linehan, 2001, str. 136‒138);
 mentorstvo: mentor je oseba, ki zagotavlja informacije, izpopolnjevanje,
usmerjanje ter razvoj socialne in poklicne integritete v organizacijah, prav tako
pa psihično podpira sodelavce na nižjih položajih. Za napredovanje
posameznikov v podjetju je mentorski odnos zelo pomemben, vendar pa imajo
ženske na voljo manj mentorjev kot moški in tudi manjše možnosti za razvoj
tesnejšega odnosa z njimi. Za redkost mentorskega odnosa je možnih več razlag.
Nekatere razlage trdijo, da ženske mentorjev niti ne iščejo, pa tudi ti jih ne
izbirajo za svoje varovanke. Razlog, da si ženske ne poiščejo mentorja ali
mentorice, je lahko v tem, da se ne zavedajo pomembnosti pridobitve
pokrovitelja in si predstavljajo, da je za napredovanje v podjetju pomembna
samo usposobljenost. Zadržanost pri iskanju moškega mentorja lahko izvira tudi
iz strahu, da bodo drugi to jemali kot seksualne vzgibe. Druga razlaga, da je v
mentorskih odnosih tako malo žensk, je ta, da se moški mentorji raje odločijo za
moškega kandidata kot žensko. Moški se za ta korak odločijo predvsem zaradi
bolj sproščenega razvijanja poklicnega in osebnega odnosa z drugim moškim.
Ženske bi se tem težavam lahko izognile tako, da bi si poiskale žensko
mentorico, vendar je to zaradi majhnega števila žensk na najvišjih položajih zelo
težavno (Linehan, 2001, str. 70).
2.5.1 Diskriminacija
Definicij diskriminacije je veliko, vendar vsaka nosi enako sporočilo – diskriminacija
pomeni kakršnokoli neenako obravnavanje ljudi različnih osebnih okoliščin.
Sama beseda tako izvira iz latinske besede »discriminare«, njen pomen pa lahko
prevedemo kot »medsebojno ločevanje«. V sodobnem svetu je diskriminacija
razumljena kot »neprimerno ločevanje«, v pravnem smislu pa takšen pojem lahko
razumemo kot »nedopustno razlikovanje« (Kuhar, 2009, str. 13).
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McConnell in Brue (2003, str. 314) pravita, da diskriminacija obstaja takrat, ko so
ženske ali pripadniki v manjšini z enako izobrazbo, izkušnjami in sposobnostmi kot beli
moški tarča neenakovrednega obravnavanja pri zaposlovanju, podvrženi manjšim
možnostim pri dostopnosti do določenih poklicev, nižjim plačam ter možnostim
napredovanja.
Konvencija mednarodne organizacije dela – MOD, št. 111 ‒ diskriminacijo opredeljuje
kot:
 vsako razlikovanje, izključevanje ali dajanje prednosti, ki temelji na rasi, barvi
kože, spolu, veri, političnemu prepričanju, nacionalnem ali socialnem poreklu, ki
izniči ali ogroža enake možnosti ali enak postopek pri zaposlovanju in poklicih;
 vsako drugo razlikovanje, izključevanje ali dajanje prednosti z namenom, da se
izničijo ali ogrozijo enake možnosti ali enak postopek pri zaposlovanju ali
poklicih.
Dve najbolj očitni obliki diskriminacije do managerk sta relativna lestvica plač ter
izobrazbene kvalifikacije. Kljub enaki izkušenosti in sposobnostim njihove plače še
vedno zaostajajo za plačami moških kolegov. Menijo tudi, da moški z enako izobrazbo
pogosto napredujejo na višje položaje ter v višje plačilne razrede kot ženske in zaradi
tega je ženskam že avtomatično otežen dostop do najvišjih položajev. Tako so ženske že
na začetku kariere s strani organizacij obravnavane različno ‒ tako v smislu
managerskih priložnosti kot tudi plače. Zaradi tega se morajo ženske bolj dokazovati
kot moški, če želijo na položaje najvišjega managementa. Nekatere managerke tudi
trdijo, da moško vodstvo ne vrednoti njihovega prispevka enako kot prispevka moških.
To je najbolj vidno na sestankih, kjer se ženski predlogi velikokrat zavračajo ali pa so
obravnavani površno. Na žalost pa obstaja večina ovir prikritih, saj ni zakonito
postavljati odkritih omejitev, ki izhajajo iz pripadnosti spolu (Linehan, 2001, str.
236‒241).
Menimo, da razlike v plačilu žensk in moških v večini izhajajo iz dejstva, da moški v
večini zasedajo bolje plačana delovna mesta, ponujenih jim je več možnosti za
napredovanje, večkrat so predsedniki in člani odborov ter komisij. Poklicna segregacija
je tudi glavni razlog, da ženske v povprečju zaslužijo manj kot moški, kajti nikjer nismo
zasledili, da bi bilo plačilo za enako delovno mesto različno glede na spol.

2.5.2 Spolno nadlegovanje
»Spolno razkazovanje, občutki, skriti ali odkriti spolni odnosi so sestavni del delovnega
okolja, enako kot so različne oblike spolnega nadlegovanja (od šal s spolno tematiko, ki
ljudi spravljajo v zadrego, do posilstev) del vsakdanjega delovnega življenja večine
žensk in mnogih moških« (Kanjuo Mrčela, 2000, str. 72).
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Žrtve spolnega nadlegovanja so v glavnem ženske, moški pa se najpogosteje pojavljajo
v vlogi nadlegovalcev. Ženske v netradicionalnih položajih, vključno z delovnimi
okolji, kjer v vodstvu prevladujejo moški, so bolj izpostavljene spolnemu nadlegovanju,
ki vključuje sovražne in ogrožajoče spolne pripombe (Linehan, 2001, str. 76).
Pritisk na zaposleno žensko se večinoma izvaja s prostaškimi pripombami,
nespodobnimi kretnjami, maltretiranju pri delu, vsiljevanjem družbe proti njeni želji,
telesnim napadom, poskusom posilstva, s premestitvijo na težje ali slabše plačano
delovno mesto, izmišljenimi obtožbami, s podtikanjem itn. Vse to se dogaja, kadar
ženska noče ustreči seksualnim željam svojih kolegov ali predpostavljenih. S takimi
težavami se spopada veliko žensk na svetu (Osredečki, 1994, str. 161).
Obstajajo trije modeli pojasnjevanja spolnega nadlegovanja. To so (Tangrijeva in drugi,
1982, v Linehan, 2001, str. 78‒79):


sociološko-kulturni model, ki pojasnjuje, da imajo razlike med močjo obeh
spolov širšo družbeno podporo, kar naj bi vodilo do spolnega nadlegovanja.
Moški so nagnjeni k jasno izraženemu spolnemu vedenju, ženske pa so tako
socialno kot gospodarsko nagrajene za bolj zadržano in skromno vedenje;



naravno-biološki model, po katerem je spolno nadlegovanje posledica
močnejšega spolnega nagona moških v primerjavi z ženskami, zato so moški
glavni pobudniki spolnih stikov. Tako spolno nadlegovanje je del naravnega
procesa in s takim spolnim nagonom moški naj ne bi nameravali zavestno
nadlegovati;



organizacijski model pa spolno nadlegovanje pojmuje kot odziv na strukturne
priložnosti, ki jih ustvarja ozračje v organizacijah. V skladu s tem modelom naj
bi moški in ženske imeli različne položaje v organizaciji, pri čemer so moški na
višjih položajih, ki vključujejo večjo moč. Na podlagi pridobljenih empiričnih
podatkov je bilo ugotovljeno, da je porazdelitev moči takšna na vseh ravneh
organizacije in po vseh funkcionalnih enotah.

2.5.3 Mobing
Beseda mobing izhaja iz glagola »to mob«, ki v slovenskem prevodu pomeni planiti na,
napasti, lotiti se nekoga.
Švedski delovni psiholog nemškega rodu prof. dr. Heinz Leyman je več let opazoval
enako obnašanje v delovnih okoljih in podal strokovno definicijo mobinga.
Ugotovil je, da je mobing motena komunikacija na delovnem mestu, ki je izrazito
obremenjena s konflikti med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri tem pa je
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napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnim in dlje časa
trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom, da se ga izrine iz delovne sredine.
Mobing je vedno bolj prisoten v našem vsakdanjem življenju, saj konzumni način
življenja, globalizacija in vse večja konkurenčnost ustvarjajo pogoje zanj. Z
osveščenostjo zaposlenih postaja v delovnem okolju vse bolj prepoznaven. Mobing je
vedno trpinčenje, vsako trpinčenje pa ni vedno mobing. Z njim se srečujemo že povsod:
v vrtcu, šolah, na delovnem mestu in celo v družini.
Razlikujemo štiri oblike mobinga:







bullyng je že skorajda prostaško mobiranje od vrha navzdol, lahko je brutalen,
včasih povezan tudi s fizičnim nasiljem;
bossing je mobiranje s strani nadrejenega, vendar ne v tako brutalni obliki, kar
pa ne pomeni, da je manj intenziven ‒ prav nasprotno ‒ ko mobira šef, žrtev
nima nobene možnosti, da bi iz tega pobegnila, kar pomeni, da je že predvidena
za »odstrel«, saj se je boriti proti šefu izredno težko;
mobbing imenujemo psihični teror med sodelavci, ki so enaki po rangu, ko se
zbere določena skupina ljudi, ki mobira posameznika ‒ bodisi zaradi njegovih
posebnosti ali drugačnosti bodisi zaradi njegove nadpovprečne sposobnosti ali
izrednega občutka za pravičnost in poštenost;
staffing je oblika mobiranja s strani podrejenih nad nadrejenimi, ki se
najpogosteje pojavlja v javnih institucijah pa tudi v podjetjih, kjer se delavci
želijo znebiti strogega šefa.

Najpogostejši vzroki za nastanek mobinga:







nezasedena delovna mesta,
časovna stiska,
toga hierarhija z nezadostnimi možnostmi komunikacije,
visoka odgovornost, a nizka možnost odločanja,
podcenjevanje sposobnosti zaposlenih,
podcenjevanje dela zaposlenih.

Vzrok za nastanek mobinga je vedno nesposobnost reševanja konfliktov, slaba
organizacija dela, slabo vodenje, osebni motivi, zmanjševanje števila zaposlenih in
podobno.

2.5.4 Ujetost ženske med družino in kariero
Uskladiti zasebno in poslovno življenje je težava, s katero se srečujejo zaposlene
ženske. Problem je najbolj izstopajoč pri managerkah, ki svojemu delu namenijo
ogromno časa, z njim pa se ukvarjajo tudi izven delovnega časa. Nekatere raziskave
kažejo, da so se ženske odločile med poklicem in družino – zato je veliko managerk
samskih ali brez otrok.
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Večina žensk v Sloveniji je poročenih in ima otroke, zaradi česar so zelo obremenjene z
usklajevanjem obeh plati svojega življenja. Ker se vloga ženske v gospodinjstvu ni
spremenila in mora ženska vedno opravljati tradicionalna dela doma, tega dejstva ne
spremenita niti njena zaposlenost niti njen zahtevni položaj na delovnem mestu (Kanjuo
Mrčela, 1996, str. 94‒95).
Ženska mora biti fenomen, da ji popolnoma uspe obvladovati dvojno obremenjenost.
Nihče pa od poslovneža ne pričakuje, da bi čim bolj izpolnjeval kriterije super moškega,
ki bi mu uspevalo usklajevati posel, dom, družino in otroke. Jasno je, da so člani
družine ponosni na očetove uspehe in da mu je družina v popolno oporo. Za uspešno
managerko z družino pa se predpostavlja, da brezčutno zapostavlja družinske člane
(Hertz, 1994, str. 161).
Managerkam se tako ponujata dve možnosti, ki bi jih razbremenili družinskih
obveznosti (Linehan, 2001, str. 58):



»prevzemanje moških obrazcev nesodelovanja v gospodinjskem delu oz.
prenašanje gospodinjskega dela na plačano pomoč;
odločanje za samsko, nevezano življenje.«
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3 RAZISKAVA

3.1 Izvedba raziskave o položaju žensk v managementu
Raziskavo smo izvedli na vzorcu 120 žensk, ki so zaposlene v 52 podjetjih vzhodne
Slovenije in so v večini stranke podjetja, v katerem sem trenutno zaposlena. Od vseh
poslanih anket smo prejeli vrnjenih 73.

3.2 Analiza podatkov o položaju žensk v managementu
3.2.1 Starost

Slika 2: Starost managerk

Anketiranke so bile razdeljene v več starostnih skupin. Največ jih je bilo v skupini
36‒45 let, tej so sledile tiste v skupinah 46‒55 let in 26‒35 let in nato še skupina
managerk, starih več kot 56 let. V skupini do 25 let ni bilo nobene anketiranke.
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3.2.2 Izobrazba

Slika 3: Izobrazba managerk

Med anketiranimi je bilo 33 managerk s 6. stopnjo izobrazbe, 22 managerk s 5. stopnjo,
12 managerk s 7. stopnjo in 6 managerk z 8. stopnjo izobrazbe.

3.2.3 Koliko let ste zaposleni v gospodarstvu?
Slika 4: Čas zaposlitve v gospodarstvu
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Kar se tiče časa zaposlitve v gospodarstvu je kar 28 anketirank takšnih, ki so zaposlene
do 35 let, 21 anketirank do 25 let, 12 anketirank do 15 let, 7 anketirank do 5 let in 5
anketirank, ki so v gospodarstvu zaposlene že več kot 35 let.

3.2.4 Ali ste zaposleni na delovnem mestu managerke?

Slika 5: Zaposlitev na managerskem mestu

Med vsemi anketirankami je bilo 67 managerk, 6 anketirank pa tistih, ki so sicer
zaposlene v gospodarstvu, ne opravljajo pa dela managerke.
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3.2.5 Si želite postati managerka?
Slika 6: Želja postati managerka

Na vprašanje, če si anketiranke želijo postati managerke, je 69 anketirank odgovorilo,
da si to želijo oz. so želele postati managerke,4 anketiranke pa ne. Iz tega je razvidno,
da si 2 do 6 anketirank, ki dela managerke še ne opravljajo, želita na delovno mesto
managerke, 4 anketiranke pa ne.
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3.2.6 Zakonski stan

Slika 7: Zakonski stan

Največ anketirank je poročenih, kar 37, sledi jim 24 anketirank, ki so v zvezi, in 12
samskih anketirank.

3.2.7 Kateri stil vodenja uporabljate oz. kam po vašem mnenju sodite?

Slika 8: Stil vodenja
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Z grafa na Sliki 8 je razvidno, da 23 anketirank uporablja svetovalni stil vodenja, sledi
jim 21 anketirank, ki uporablja avtoritativni stil vodenja, nato 11 anketirank, ki
uporablja situacijski stil vodenja, 10 anketirank, ki se poslužuje avtokratičnega stila
vodenja, in 8 anketirank, ki uporablja hierarhični stil vodenja.

3.2.8 Opis vsakdana
V nadaljevanju ankete smo izvedli raziskavo, kako poteka dan uspešne managerke.
 »Moj dan se začne zgodaj zjutraj in konča pozno proti večeru. V tem času se
posvečam zgolj poslu.«
Slika 9: Potek dne

Iz grafa na Sliki 9 je razvidno, da se vseh 73 žensk strinja s tem, da imajo v celoti
zapolnjen dan, in sicer od jutra do večera.
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 »Za gospodinjska dela mi zmanjka časa, zato zanje najamem usposobljeno
osebje ali prosim za pomoč domače ljudi.«
Slika 10: Gospodinjska dela

Od 73 anketirank je kar 59 takšnih, ki jim zmanjka časa za gospodinjska opravila in za
to najamejo usposobljeno osebje ali za to poprosijo bližnje, le 14 anketirank pravi, da
temu ni tako in da istočasno opravijo tudi gospodinja dela.

 »Prosti čas za rekreacijo ali druženje s prijatelji izkoristim ob vikendih.«
Slika 11: Prosti čas
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Iz grafa na Sliki 11 je razvidno, da 68 anketirank največ prostega časa izkoristi za
vikend, le 5 jih pravi, da to ne drži in da si prosti čas vzamejo že med tednom.
 »Vsak dan izkoristim nekaj časa zase, četudi pozno zvečer.«
Slika 12: Prosti čas

69 anketirank si vsak dan vzame nekaj časa zase, pa četudi pozno zvečer, le 4
anketiranke so na to vprašanje odgovorile z nestrinjanjem.

 »Živim za kariero, ostalo mi ni pomembno.«
Slika 13: Kariera

Iz grafa na Sliki 13 je razvidno, da kar 51 anketirank od 73 živi za kariero in da to
postavljajo na prvo mesto. S tem se ne strinja 22 anketirank.
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 »Moj delovnik traja zgolj 8 ur. V času po tem se s poslom več ne ukvarjam,
posvečam se zgolj zasebnemu življenju.«

Slika 14: Trajanje delovnika

Samo 6 anketirank pravi, da imajo le 8-urni delovnik in da preostali del dneva porabijo
za opravljanje gospodinjskih del v krogu bližnjih; 67 anketirank pa se s tem ne strinja,
saj večji del celotnega dne porabijo za službena opravila.
3.2.9 V katerem življenjskem obdobju ste oziroma si želite postati managerka?

Slika 15: Obdobje, kdaj postati managerka

35

Graf na Sliki 15 prikazuje, da je 36 managerk postalo oz. si želelo postati managerka v
obdobju starosti 41‒50 let, 17 v obdobju 31‒40 let, 10 anketirank pa si je to želelo
postati na samem začetku kariere, in sicer v obdobju 20‒30 let oz. proti koncu kariere,v
obdobju 51‒60 let.

3.2.10 Lastnosti poslovno uspešne ženske
Slika 16: Lastnosti uspešne managerke

Na sliki Grafa 16 smo od 1 do 4 razvrstili pomembne lastnosti, ki jih mora imeti
uspešna managerka. 1 pri tem pomeni najmanj pomembno in 4 zelo pomembno. Na
trditev, da mora biti managerka proaktivna se strinja kar 70 vprašanih managerk. 51
vprašanih tudi trdi, da mora managerki biti kariera na prvem mestu, čisto vse vprašane
pa se strinjajo, da mora biti močna in čustveno stabilna oseba. Prav tako 70 vprašanih
managerk trdi, da je zelo pomembno, da je kot oseba pripravljena na pogajanja, le tri
vprašanje so bile mnenja, da je to malo manj pomembno. Na trditev, da mora biti
managerka dostopna 69 vprašanih trdi, da je to zelo pomembno.
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3.2.11 Ali ste seznanjeni z društvom FAM?
Slika 17: Seznanjenost z društvom FAM

Iz grafa na Sliki 17 je razvidno, da je 69 od 73 anketirank seznanjenih z društvom FAM,
le 4 anketiranke z društvom niso bile seznanjene.

3.2.12 Ste članica društva FAM?
Slika 18: Članstvo v društvu FAM
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Od 73 anketiranih je 14 anketirank članic društva FAM, preostalih 59 pa ne.

3.2.13 Ali ste se kdaj v svoji karieri srečali z nasiljem, diskriminacijo, spolnim
nadlegovanjem in podkupovanjem?

Slika 19: Podkupovanje, nasilje, spolno nadlegovanje in diskriminacija

Izmed 73 vprašanih se je kar 71 anketiranih pri svojem delu srečalo z diskriminacijo, le
2 anketiranki se z njo nista srečali. 31 anketirank se je pri svojem delu srečalo tudi z
nasiljem, 42 pa pravi, da ne. Zanimiv je tudi podatek spolnega nadlegovanja, saj kar 44
anketirank pravi, da je bilo deležnih spolnega nadlegovanja, 29 pa zatrjuje da ne. Zalo
zanimiv je tudi podatek, ki kaže na to, da je 66 anketirank od 73 bilo deležnih poskusa
podkupovanja, preostalih 7 pa pravi, da ne.

3.3 Zaključek raziskave o položaju žensk v managementu
Raziskavo smo izvedli na vzorcu 73 žensk, ki so nam vrnile vprašalnik. Anketiranke so
zaposlene v 52 podjetjih v SV Sloveniji. Težili smo k temu, da je večina zaposlena v
managementu. Takšnih je bilo kar 67.
Anketiranke so bile razdeljene v več starostnih skupin. Največ jih je bilo v razredu
srednje starosti, to je od 36 do 45 let, najmanj pa je bilo najstarejših, nad 56 let, in
najmlajših, do 25 let. Vprašane imajo v največji meri 6. stopnjo izobrazbe, sledijo ji tiste
s 5. stopnjo. Če izhajamo iz dejstva, da je največ anketirank, zaposlenih v gospodarstvu
do 35 let, je zanimiva trditev, da ima največ vprašanih 6. stopnjo izobrazbe.
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Managerk je 67, 6 vprašanih pa ne, vendar si 2 od teh to še želita postati. Videti je, da si
ženske želijo vstopa v poslovni svet in da kljub stereotipom, ki so vladali zanje, vedno
več žensk dokazuje nasprotje zapisanega.
V nadaljevanju raziskave nam je bilo zelo zanimivo dejstvo o zakonskem stanu. Največ
managerk je namreč poročenih. Iz tega sklepamo, da imajo tudi družino, torej otroke.
Če to povežemo še s prejšnjim dejstvom, da je največ takšnih, ki so v gospodarstvu
zaposlene do 35 let, sklepamo, da imajo te ženske že odrasle otroke, ki so morebiti že
sami na svoji karierni poti, kar pomeni, da se takšna ženska z lahkoto in v miru posveča
karieri. Sledijo ji managerke v zvezi, s čimer povezujemo partnerja z zelo podobnim
stilom življenja. Menimo, da takšna zveza ni ovira za kariero obeh, celo nasprotno.
Skupne poslovne teme par še dodatno povežejo in utrdijo zvezo, saj ni kakršnihkoli
drugih obveznosti.
Med prebiranjem literature smo zasledili, da ženska lažje postane vodja, ker ima večji
čut za poslušanje, prilaganje in svetovanje. Vse to bi naj izhajalo iz njenega
materinskega čuta oz. čuta, ki ji je že položen v zibelko. Presenetljiv rezultat je, da 23
managerk uporablja svetovalni stil vodenja. Temu sledi avtoritativni in takoj za njim še
situacijski, avtokratični in hierarhični stil.
Zelo zanimivo nam je bilo tudi raziskovanje vsakdana. Iz podanih trditev je namreč moč
sklepati, da če si managerka, si to od jutra do večera. Veliki večini, to je kar 59
ženskam, primanjkuje časa za opravljanje gospodinjskih del in za to prosijo domače ali
pa najamejo usposobljeno osebje. Predvidevamo, da so v tej večini ženske, ki imajo že
starejše otroke, torej so jim ti lahko v veliko pomoč pri tovrstnih opravilih.
Ženske čas zase izkoristijo predvsem ob vikendih, velika večina, to je 69 žensk, pa trdi,
da si čas zase vzame vsak dan, tudi med tednom, četudi zelo pozno zvečer.
Predvidevamo, da managerke s tem mislijo predvsem na trenutke, ki jih sproščajo,
recimo kakšno branje ali obisk kakšnega izmed salonov, da so naslednji dan polne
energije in pripravljene na nove podvige.
Izmed vseh vprašanih je kar 51 managerk takšnih, ki živijo za kariero in jim ostaloni
pomembno. Predpostavljamo, da je v tem krogu večina tistih s starejšimi otroki, zato
njihovo delo resnično lahko sega v neskončnost.
V zadnji trditvi pa smo želeli preveriti, če je morda kljub temu kakšna managerka, ki
delo opravlja le 8 ur in je kljub temu uspešna, ob tem pa opravi še vsa gospodinjska dela
in preostanek dne izkoristi za prosti čas. Z našo trditvijo se jih ni strinjalo kar 67. To
dejstvo več kot očitno kaže na to, da so ženske managerskemu poklicu popolnoma
predane.
Za začetku smo predvidevali, da bo največ managerk na vodilnih položajih v srednjem
starostnem obdobju. Razlog je predvsem brezskrbno življenje zaradi že odraslih otrok.
Ni nas presenetilo, da je največ žensk na odgovornih položajih med 41 in 50 letom
starosti.
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Na podlagi dosedanjega predvidevanja in odgovorov smo postavili tudi določene trditve
na temo lastnosti poslovno uspešne ženske. 70 managerk se strinja, da mora managerka
biti proaktivna. Vedno mora iskati nove izzive in se z njimi soočati odgovorno. Kariera
ji mora biti na prvem mestu. S tem se strinja kar 51 žensk. Popolnoma vse pa so bile
mnenja, da mora biti managerka čustveno stabilna in močna oseba. Nekaj manj se jih
strinja z dejstvom, da mora biti ženska managerka pripravljena na pogajanja in pogovor
z zaposlenimi, dostopna pa naj bi bila tudi za prilagajanja in kompromise.
Raziskali smo tudi, ali so managerke seznanjene z društvom FAM. Večina društvo
pozna, zanimivo pa je dejstvo, da velika večina managerk niso članice omenjenega
društva. Kot kaže, se torej poslužujejo drugih načinov usposabljanja za uspeh.
Podatki o diskriminaciji nas niso presenetili. Kar 71 vprašanih se je na poti do vrha že
srečalo z njo. Nekoliko manj žensk je bilo deležnih nasilja na delovnem mestu. Kar 31
vprašanih je bilo takšnih, ki so se z nasiljem že srečale, 42 vprašanih pa ne. Zelo so nas
presenetili podatki o spolnem nadlegovanju, ki zajemajo tudi namigovanja in
neprimerne besede, vezane na spolnost. Tega je bilo deležnih kar 44 managerk. Še bolj
pa smo bili presenečeni nad podatki podkupovanja. Tega je bilo deležnih 66 managerk.
V naši raziskavi so se potrdile vse predpostavke.
Drži, da se ženske v svoji karieri soočajo z drugovrstnimi problemi kot moški. To izhaja
namreč že iz samega spola, kjer so ženske prepoznane kot mehkejše in šibkejše osebe,
za katere se predvideva, da določenega pritiska ne bodo prenesle ali pa mu bodo celo
podlegle. Medtem se za moške predpostavlja, da so bolj junaški ter prenesejo in
zmorejo več.
Naša trditev, da bo število uspešnih žensk z leti naraščalo,se je prav tako potrdila. Skozi
celotno raziskavo smo namreč zasledili, da število narašča in da mnoga podjetja
potrebujejo ženske na vodilnih položajih. Spreminja se namreč dejstvo o stereotipih, ki
so navedeni v magistrskem delu.
Vsekakor pa se tudi mi strinjamo z dejstvom, da bodo uspešnejše ženske brez otrok ‒
oz. kot je raziskava pokazala, z že odraslimi otroki. Resnica je namreč, da kariera terja
svoj čas, razpoložljivost in proaktivnost, ki pa nikakor ne more biti izvedljiva v tako
veliki meri, če ima ženska v ozadju še družinsko življenje, ki vsekakor terja novo
energijo, razpoložljivost in obenem obremenitev.
Sama še nisem mama, niti nisem zaposlena na delovnem mestu managerke, se pa mi
vedno bolj pogosto dogaja, da ima dan premalo ur. Biti hkrati uspešen v službi, delo
opraviti v doglednem času in kakovostno ter biti hkrati dobra punca, žena ni enostavno.
Terja določeno energijo, moč, voljo, zato menim, da si je v poslovnem svetu vsekakor
potrebno postaviti določene prioritete.
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4 PREDLOGI IN PRIPOROČILA

4.1 Kaj bi lahko naredile ženske
Dejstvo je, da so ženske tiste, ki so največkrat tarča podcenjevanja, napačnih predstav o
njihovih sposobnostih, neenakega obravnavanja v organizacijah in posledično zasedajo
nižje vodilne položaje kot moški. Če želijo izboljšati svoj položaj in v večji meri
zavzemati najvišje položaje, se ne smejo preveč zanašati na podjetja kot možne rešitelje.
Veliko je namreč odvisno od žensk samih, kajti z lastnimi dejanji ter vztrajnostjo lahko
pripomorejo k večji enakopravnosti žensk na najvišjih položajih.
Ženskam velikokrat svetujejo, naj se zavedajo omejitev, ki jih predstavlja ženski spol, in
naj naredijo vse, da poskušajo te omejitve v čim večji meri omiliti. Nekatere taktike,
predlagane managerkam, so prepričati nadrejene o svojih sposobnostih, naučiti se
sprejemati pomoč in pomagati moškim kolegom, ne da bi to razmerje pridobilo
seksualne konotacije, oblačiti se kot managerka in ne kot tajnica ter zavzemati vidna
mesta na sestankih. Še vedno pa velja, da je ustrezna izobrazba prvi pogoj za uspeh
njenega dela. Zelo pomembno je tudi dodatno izobraževanje managerk, predvsem na
področjih, ki so managerkam premalo znana. Za managerke je pomembno tudi
razvijanje vedenjskih spretnosti, ki so po navadi bolj značilne za moške: samozavest,
avtoritativnost, tekmovalnost. To je seveda pomembno tako za moške kot ženske pri
prilagajanju modela uspešne osebe na managerskem položaju (Kanjuo Mrčela, 1996,
str. 170‒171).
Pri načrtovanju svoje kariere naj si ženske in managerke pridobijo pomoč in svetovanje
mentorja ali oseb, ki bodo opravljale vlogo usmerjevalca in svetovalca. Ravno tako pa
morajo managerke upoštevati in znati uskladiti interese ter obveznosti, ki jih imajo
zunaj službe in bi jim rade posvetile dovolj svojega časa. K napredovanju managerk
lahko veliko pripomorejo tudi neformalne mreže stikov z ljudmi v podjetju in izven
njega. Za managerke je zaželeno tudi, da se naučijo, kako opraviti s spolnim
nadlegovanjem ali trpinčenjem. Zavestno pa se morajo boriti proti stereotipom ter
zahtevati in izvajati spremembe (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 171).
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4.2 Kaj bi lahko naredila podjetja
Če hočejo podjetja v današnjem času preživeti in biti konkurenčna drugim podjetjem, se
morajo v veliko večji meri posluževati in izkoristiti vse vire in danosti, ki so jim na
razpolago. To velja tudi za človeški kapital, ki ima največjo vrednost, zato bo potrebno
tudi ženskam v managementu ponuditi več pomembnih vlog, saj se lahko samo na ta
način izkoristijo viri in možnosti, ki so na voljo. Pomembno je, da podjetja vključujejo
politiko enakih možnosti, ki bi ženskam omogočala več izobraževanj in treningov na
različnih področjih, s tem pa bi jim omogočala spoznavati organizacijsko kulturo
podjetja. Prav tako pa bi ženske s tem pridobile veliko drugih znanj, potrebnih za
njihovo samozavest in napredovanje.
Podjetja lahko moškim in ženskam zagotovijo enake možnosti pri zaposlovanju in
napredovanju. Prav tako pa jih lahko enako nagradijo in plačujejo za uspešno
opravljeno delo. Podjetja lahko tudi prepoznajo določene specifične potrebe zaposlenih
in jih poskušajo zadovoljiti.
Martin in Wallaceova (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 166) navajata šest različnih načinov
zadovoljevanja specialnih potreb žensk:
1. alternativni načini načrtovanja kariere;
2. podaljšani dopusti;
3. gibljiv urnik;
4. gibljivi delovni čas in delo doma;
5. delitev dela – več oseb na enem delovnem mestu;
6. telekomunikacijske povezave.
Angleška komisija za enakost možnosti velikim podjetjem predlaga štiri ukrepe, s
katerimi bi lahko pritegnila v management več žensk, in sicer upoštevanje pravil
komisije o odpravi diskriminacije spolov, aktivno spodbujanje žensk h kandidiranju na
višje položaje, uvedbo gibljivega delovnega časa in delitve dela, specialno
izobraževanje za managerke (Bennet, 1991, str. 108).
Podjetje bi se moralo v še večji meri posluževati strategij za razvoj kariere, kot so mreže
poznanstev in mentorstvo. Za ženske je velikega pomena vključevanje v neformalne
zveze, saj na ta način pridobivajo veliko kontaktov ter informacij, prav tako pa so
ženske na ta način prej opažene. Mentor kot usmerjevalec podpira in spodbuja
podrejene pri nalogah in možnostih napredovanja. Največkrat mentorski odnos tvorita
dva moška, vendar se nekatera podjetja že poslužujejo formalnega mentorstva, kjer je
diskriminacija prepovedana (Wirth, 1998, str. 99).
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5 SKLEP
Že v zgodnji mladosti sem vedela, da si v življenju želim službe, kjer bo na mizi polno
papirjev, zvonili bodo telefoni, družbo pa mi bosta delala štampiljka in računalnik. Do
takšne točke sem prišla, počnem ravno to. Me je pa vedno zanimalo tisto več. Kdo so
ženske, ki so kljub odgovornosti korak pred mano, dajejo »ukaze«, kako ravnati z
določenimi papirji, komu jih izročiti, kdaj in kako ravnati, če bo šlo kaj narobe.
Na začetku svoje študentske poti sem vedela, da so to managerke, skozi magistrsko delo
pa sem še bolj spoznala, kaj pravzaprav mora imeti takšna ženska. Managerke se ne
rodijo, pač pa postanejo. Imeti morajo voljo, interes, močan karakter in na trenutke tudi
trmo, ki je za doseganje določenega cilja zdrava. Seveda do tega ne pridejo čez noč. In
kot je to značilno za vsa ostala delovna področja, velja tudi za managerke.
Managerke se na sam vrh prebijajo počasi, korak na korakom, z dokazovanjem, s trdim
delom in občasno tudi z odrekanjem. Takšno delo namreč od ženske zahteva veliko
razpoložljivosti, požrtvovalnosti, časa in volje. Zato nas ne čudi, da so na takšnih
položajih običajno ženske srednje starosti. Za sabo imajo večletne delovne izkušnje,
družina zanje več ne predstavlja ovire, saj predvidevamo, da imajo že starejše otroke, ki
skrbijo zase in so jim občasno lahko tudi v pomoč. Zavedamo se namreč, da je delo
ženske še dodatno obremenjeno z drugimi atributi, ki jih mora pokazati tudi v zasebnem
življenju. Obstajajo izjeme, ko jim uspe usklajevati oboje, vendar menimo, da je večji
uspeh žensk managerk zagotovo na tisti strani, kjer se karieri posvečajo v celoti, brez
dodatnih obremenitev še po službi.
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6 PRILOGE

6.1 Vprašalnik
Pozdravljeni.
Sem Melita Novačan, študentka Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, bolonjskega
magistrskega programa, smer Management in organizacija poslovanja. Za izdelavo
magistrskega dela z naslovom »Položaj žensk v managementu« bi vas prosila, da
izpolnite anketo, ki je pred vami.
Anketa je anonimna in mi bo pri raziskavi v veliko pomoč.
1. Starost:
 do 25 let,
 26‒35 let,
 36‒45 let,
 46‒55 let,
 več kot 56 let.
2. Izobrazba:
 5. stopnja,
 6. stopnja,
 7. stopnja,
 8. stopnja.
3. Koliko let ste zaposleni v gospodarstvu?
 Do 5 let.
 Do 15 let.
 Do 25 let.
 Do 35 let.
 Več kot 35 let.
4. Ali ste zaposleni na delovnem mestu managerke?
 Da.
 Ne.
5. Si želite postati managerka?
 Da.
 Ne.
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6. Zakonski stan:
 samska,
 v zvezi,
 poročena.
7. Kateri stil vodenja uporabljate oz. kam po vašem mnenju sodite?
 Avtokratičen stil.
 Avtoritativni stil.
 Svetovalni stil.
 Hierarhični stil.
 Situacijski stil.
8. Opis vašega vsakdana: (pred pravilno trditvijo zapišite X)
Drži

Ne drži

Moj dan se začne zgodaj zjutraj in končna pozno proti
večeru. V tem času se posvečam zgolj poslu.
Za gospodinjska dela mi zmanjka časa, zato zanje
najamem usposobljeno osebje ali prosim za pomoč
domače ljudi.
Prosti čas za rekreacijo ali druženje s prijatelji izkoristim
ob vikendih.
Vsak dan izkoristim nekaj časa le zase, četudi pozno
zvečer.
Živim za kariero, ostalo mi ni pomembno.
Moj delovnik traja zgolj 8 ur. V času po tem se s poslom
več ne ukvarjam, posvečam se zgolj zasebnemu življenju.
9. V katerem življenjskem obdobju ste oziroma si želite postati managerka?
 20‒30 let.
 32‒40 let.
 41‒50 let.
 51‒60 let.
10. Lastnosti poslovno uspešne ženske: (ocenite pomembnost od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni ni pomembno in 4 zelo je pomembno)
1

2

3

4

Biti mora proaktivna.
Kariera ji mora biti na prvem mestu.
Biti mora čustveno stabilna in močna oseba.
Biti pripravljena na pogajanja, pogovor z zaposlenimi.
Dostopna za prilagajanja in kompromise.
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11. Ali ste seznanjeni z društvom FAM?
 Da.
 Ne.
12. Če je vaš odgovor DA, ste članica društva?
 Da.
 Ne.
13. Ali ste se kdaj v svoji karieri srečali z: (ustrezno označite z X)
DA
NE
Diskriminacijo
Nasiljem
Spolnim nadlegovanjem
Podkupovanjem
Najlepša hvala za čas, ki ste mi ga namenili.
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