ENAKOPRAVNOST MED SPOLOMA V ARHITEKTURI, 2019
ANALIZA SPLETNE ANKETE
OSNOVNI PODATKI
Anketa je bila pripravljena v sklopu delovne skupine Ženske v arhitekturi pri ZAPS. Delovna skupina je
nastala na pobudo kolegic iz drugih držav Evrope (ACE) z namenom, da raziščemo in na začetku 21.
stoletja opozorimo na morebitne, še vedno prisotne anomalije na področju razlike med spoloma.
Anketa je potekala od 17. 6. 2019 do 24. 12. 2019 in je bila namenjena vsem, ki se ukvarjajo z
urejanjem prostora. V anketi je sodelovalo 460 respondentov, od katerih je več kot 2/3 žensk. 76 %
anketiranih je članov ZAPS. Na anketo se je odzvalo največ delovno aktivnih med 30. in 50. letom
starosti ter tistih, ki prihajajo iz Ljubljanske regije.

VPRAŠALNIK
Anketni vprašalnik ima 4 sklope. Prvi sklop je anketirance spraševal po organizaciji zaposlitve in
načinu delovanja znotraj le te (na primer oblika zaposlitve, tip organizacije, letni promet, število
zaposlenih, delež žensk znotraj organizacije). Drugi sklop je bil namenjen vprašanjem v zvezi s
položajem anketirancev znotraj organizacije ali dejavnosti (na primer kakšen imajo položaj, prihodek
in ali so zadovoljni z zaposlitvijo). Tretji sklop je spraševal po odnosih, ambicijah, stereotipih znotraj
organizacije, kjer delujejo anketiranci, povezanih s spolom (na primer odnosi z nadrejenimi, vpliv
spola na medsebojne odnose in položaj v organizaciji, kakšne so ambicije anketirancev po
izobraževanju in napredovanju). Zadnji sklop je bil namenjen osebnim podatkom anketirancev
(starost, spol, regija bivanja, članstvo v ZAPS).

SKLOP 1 - ORGANIZACIJA

Anketiranci ocenjujejo, da je povprečni delež žensk med zaposlenimi v organizacijah, kjer delujejo
med 25 in 50 %.

39 % anketiranih je zaposlenih v zasebnih gospodarskih družbah, 11 % v javnih organizacijah in 50% je
samozaposlenih oz. so samostojni podjetniki (od tega 21% kot s.p. in dela samostojno, 15%
samozaposleni v kulturi in dela samostojno, 7% kot s.p. in dela v drugi org., 7% kot s.p. in dela v drugi
org.).
Skoraj polovica anketirancev deluje v organizacijah z največ 5 zaposlenimi osebami, pri čemer je delež
žensk, ki delajo samostojno, brez dodatnih zaposlenih, nekoliko višji (33 % žensk, 24 % moških), delež
žensk, ki delajo v organizacijah z več kot 50 zaposlenimi pa nekoliko nižji (7 % žensk, 11 % moških).
Podobno kaže anketa tudi skozi vprašanje o letnem prometu organizacij. Nekoliko večji delež
vprašanih žensk je zaposlenih v organizacijah z najmanjšim letnim prometom do 20.000 EUR (19 %
žensk, 14 % moških), medtem ko je v organizacijah z najvišjim letnim prometom zaposlenih nekoliko
višji delež vprašanih moških (5 % žensk, 8 % moških).
Največ anketirancev je zaposlenih v zasebnih gospodarskih družbah, pri čemer je delež moških višji
(36 % žensk, 42 % moških), ter samozaposlenih in delajo samostojno, pri čemer je nekoliko višji delež
žensk (20 % žensk, 18 % moških). Razlike med spoloma se kažejo tudi v deležu zaposlenih v javni
organizaciji na ravni lokalne skupnosti (6 % žensk, 3 % moških) in samozaposlenih kot samostojnih
ustvarjalcev v kulturi, ki delajo v drugi organizaciji (8 % žensk, 4 % moških).
Pri prvem sklopu vprašanj, kjer sprašujemo o organizacijah, znotraj katerih delujejo anketiranci in o
načinu, kako so v te organizacije vpeti, se največja razlika med spoloma kaže pri vprašanju lastništva
organizacije, kjer je delež moških, ki so solastniki zasebne organizacije v obliki d.o.o. 45 %, medtem
kot je delež žensk 25 %.

SKLOP 2 – POSAMEZNIK ZNOTRAJ ORGANIZACIJE

Največje razlike med spoloma anketa razkriva na področju dohodka in zadovoljstva s položajem oz.
delovnim mestom znotraj organizacije. Moški so s svojim položajem in delovnim mestom precej bolj
zadovoljni od žensk (58 % žensk, 76 % moških). Podobna razlika se kaže v višini neto plače. Medtem
ko je v višjih plačnih razredih delež moških višji (le 18 % žensk in 31 % moških dobiva med mesečno
1500 in 2500 EUR neto plače), je v nižjih razredih delež žensk višji (19 % žensk in 15 % moških je v
najnižjem razredu, do 800 EUR). S podatki o višini dohodkov so skladni tudi podatki o najpogostejših
vlogah znotraj organizacije, kjer so nekoliko višji deleži moških, ki so na najvišjih položajih (npr. za 5 %
višji deleži direktorjev, prokuristov) in nekoliko višji deleži žensk, ki imajo pri projektih slabše
vrednotene vloge (npr. za 3 % več žensk je sodelavk).

SKLOP 3 – ODNOSI IN AMBICIJE
Večini anketirancev (79 %) se pri izbiri nadrejenega spol ne zdi pomemben, medtem ko bi od vseh
ostalih večji delež (15 %) za nadrejenega bolj želel moškega kot žensko (6 %). V nasprotju s temi
odgovori pa anketiranci bolj ali manj enakovredno ocenjujejo sodelovanje z obstoječim nadrejenim,
če je ta ženska oz. če je ta moški, pri čemer 33 % žensk in nekoliko več - 43 % moških, ocenjuje
nadrejeno žensko z »odlično«, z »dobro« pa ravno obratno: 45 % žensk in 32 % moških.

Nekoliko bolj opazne so razlike pri primerjanju ambicij glede na spol. Moški bi glede na anketo v
večjem deležu (za 9 % višji delež v primerjavi z ženskami) sprejeli delo na višjih, vodilnih položajih
(npr. vodenje organizacije bi bilo pripravljeno sprejeti 65 % vprašanih moških, vodenje znotraj
organizacije pa 80 % vprašanih moških), medtem ko pri ambicijah po vodilnih položajih na ravni
projekta ni razlik (oboji so v več kot 95 % pripravljeni prevzeti vodenje projekta). V zvezi z mnenji, da
bi se morali anketiranci dodatno izobraževati, je nekaj razlike opazne v izbiri področij, saj ženske
nekoliko bolj pogosto (do 3 % razlike) izbirajo teme s področja obvladovanja stresa, moški pa s
področja financ in poslovanja (2 % razlike).

Velike razlike je moč razbrati pri vprašanju, povezanem s prepoznavanjem stereotipov. 66 % moških
in le 18 % žensk v organizaciji, v kateri delujejo, ne prepoznajo nobenega stereotipa. Bistveno večji
delež žensk kot moških pa ugotavlja, da v organizaciji, kjer delujejo, velja, da se morajo ženske bolj
potruditi, da nekaj dosežejo (22 % žensk, 4 % moških), da so ženske za enako delo manj plačane (12 %
žensk, 1 % moških), da se znajo manj postaviti zase (12 % žensk, 3 % moških) in da so bolj delavne (17
% žensk, 9 % moških).
Omeniti velja še, da je približno petina anketirancev izkoristila pravico do krajšega delovnega časa po
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), pri čemer je delež žensk večji od
moških. To pravico je izkoristilo ali jo trenutno izkorišča 23 % anketiranih žensk in 14 % anketiranih
moških, 50 % moških in 51 %žensk pa omenjene pravice ni izkoristilo in je ne izkorišča iz različnih
razlogov. 13 % žensk je odgovorilo, da te pravice ni izkoristilo, ker jim je delo všeč.

SKLEP in POVZETEK
Anketa se je osredotočala predvsem na položaj žensk, ki delujejo na področju urejanja prostora
znotraj delovnih organizacij, na njihovo počutje in zadovoljstvo z vidika enakopravnosti, ni pa
natančneje raziskovala položaja žensk arhitektk v primerjavi z drugimi poklici, ni raziskovala
diskriminacij, npr. spolnih nadlegovanj, mobinga in podobnih dogodkov in ni primerjala procesov
napredovanj, niti ni podrobneje ugotavljala vplivov materinstva na kariere žensk, delujočih na
omenjenem področju.
Glede na rezultate ankete lahko ugotovimo, da polovica anketiranih (ne glede na spol) deluje v
organizacijah z malo zaposlenimi (največ 5 zaposlenih).
Medtem ko anketa pri številnih vprašanjih ne kaže bistvene razlike med spoloma, lahko nekaj razlik
vendarle prepoznamo. Ženske imajo v primerjavi z moškimi nekoliko manjše dohodke in so tudi manj
zadovoljne na delovnih mestih (76 % zadovoljnih moških in le 58 % zadovoljnih žensk). Ženske so
redkeje lastnice organizacij, v katerih delujejo. Kadar so samozaposlene, bolj pogosto delajo za drugo
organizacijo. Moški imajo nekoliko večje karierne ambicije (za 9 % višji delež v primerjavi z ženskami
bi sprejelo delo na vodilnih položajih organizacij).
Anketa kaže tudi na velike razlike med spoloma pri prepoznavanju stereotipov, povezanih z
enakopravnostjo med spoloma znotraj organizacije, kjer anketiranci delujejo, saj bistveno večji delež
žensk (22 % v primerjavi s 4 % moških) znotraj organizacije prepoznava določene stereotipe, na
primer da se morajo ženske bolj potruditi, da nekaj dosežejo. Pri izbiri nadrejene osebe glede na spol,
se v manjšem deležu anketiranih (21 %) kažejo preference, povezane s spolom, kar pa se glede na
izkušnje anketirancev s trenutnimi nadrejenimi kaže kot neutemeljeno, saj so si po anketi sodeč
moški in ženske nadrejene enakovredni.

