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POVZETEK 

V vsaki organizaciji delajo zaposleni z različnimi interesi, cilji, vrednotami in zavzetostjo. V 

takem okolju je konflikt neizogiben. Razvoj konflikta je postopen, njegov učinek pa je lahko 

produktiven ali destruktiven. Namen raziskave je preveriti medsebojno povezanost tipov 

upravljanja konfliktov in zavzetosti na vzorcu 111 zaposlenih in njihovih 5 vodij v izbranem 

podjetju. Zaradi nekaterih neizraženih tipov v vzorcu vse hipoteze niso preverjene. Stopnja 

zavzetosti zaposlenih se glede na tipe upravljanja konfliktov vodij statistično ne razlikuje. 

Zaključimo, da je zavzetost predvsem odraz psihološke pogodbe med zaposlenimi in 

podjetjem in ne tipov upravljanja konfliktov njihovih vodij. 

Ključne besede: konflikt, tipi upravljanja konfliktov, zavzetost zaposlenih, vodenje, uspešnost 

organizacije, psihološka pogodba 

 

SUMMARY 

Within each organization among employees there is diversity of interests, objectives, values 

and engagement. In such environment conflict occurrence is inevitable. Its development is 

gradual and impact can be either productive or destructive. This research intends to verify 

mutual correlation between conflict management types and employee engagement, based on 

111 employees and 5 representatives of their leadership, sampled in selected enterprise. Due 

to certain unexpressed types within sample, not all hypotheses are verified. The level of 

employee engagement does not statistically significant vary from conflict management type. 

Employee engagement is mainly driven by psychological contract between the employees and 

their company and not by conflict management types of their leadership.  

Key words: conflict, conflict management types, employee engagement, leadership, 

performance of organization, psychological contract 

UDK: 005.73:331.1(043.2) 
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1 UVOD 

Poglavje opredeli problem in temeljna izhodišča. Najprej je predstavljena terminologija, 

potem sledi razlaga ciljev naloge in postavljene hipoteze. Opisana je metodologija, ki je bila 

uporabljena pri raziskavi, opredeljene so tudi omejitve raziskave. 

1.1 Opredelitev problema in temeljna izhodišča 

Organizacije se morajo za konkurenčni položaj na trgu, danes bolj kot kdaj koli prej, učiti in 

spreminjati, spremembe pa so povezane s konflikti (Rahim 2011). Definicij termina konflikt 

je skoraj toliko, kolikor je avtorjev (Mullins 2010, 373).  

Ločevanje med različnimi vrstami konfliktov pripomore k boljšemu razumevanju in 

razreševanju le teh (Iršič 2004, 72). Konflikt v organizaciji ima lahko štiri različne oblike; to 

so interpersonalni in intrapersonalni konflikt, konflikt v skupini ter konflikt med skupinami. 

Digvijaysinh (2013, 8–9) dodaja še interorganizacijski konflikt.  

Konflikt se na delovnem mestu lahko kaže v poslabšanih odnosih, padcu produktivnosti, 

zmanjšanem zadovoljstvu zaposlenih z delom in v njihovem psihološkem zdravju (McKenzie 

2015). Klasični teoretiki, kot so Fayol (1916/1946), Gulick in Urwick (1937), Taylor (1911) 

in Weber (1929/1947) so obravnavali konflikt kot nekaj slabega za organizacijo, kar je treba 

minimizirati. Predpisali so organizacijsko strukturo s pravili, postopki, hierarhijo, nivoji 

odločanja in tako dalje, vse z namenom, da bi se člani organizacije izognili konfliktu (Rahim 

2011, 7–10). Novejše teorije dojemajo konflikt kot normalno ali celo zaželeno situacijo. 

Rahim (2011 po Whyte 1967) trdi, da cilj organizacije ni v harmoniji, pač pa v ustvarjanju 

okolja, zmožnega prepoznavanja in reševanja problemov, s katerimi se srečuje. Produktivni 

značaj konflikta po več avtorjih povzema Iginoba (2016, 22), ki ugotavlja, da je posledica 

nestrinjanja lahko začetek novega koncepta, ki še ni realiziran.  

Konflikt ima torej lahko funkcionalni ali disfunkcionalni učinek. Funkcionalni se kaže v 

koristi za organizacijo, disfunkcionalni na drugi strani škoduje organizaciji z odvračanjem 

pozornosti od ključnih aktivnosti (Ivancevich, Gibson in Konopaske 2011, 263–65). 

Managerji se v povprečju več kot sedem ur na teden ukvarjajo z upravljanjem konfliktov v 

organizaciji, zato je obvladovanje te veščine za managerje velikega pomena (Lussier in Achua 

2010). Različne situacije potrebujejo različne spretnosti vodje (Slabbert 2004, 85). Pri 

posredovanju vodje v konfliktni situaciji se uporabljajo tehnike razreševanja in tehnike 

stimuliranja konfliktov (Robbins in Judge 2012, 455). Mullins (2010, 103) dodaja še politiko 

upravljanja s človeškimi viri in nematerialno nagrajevanje. Vpliv vodje je potrdila raziskava 

(Ayoko in Callan 2010, 220), v kateri sta avtorja analizirala vpliv vedenja vodij na uspeh 

organizacij.  
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Model petih kategorij klasifikacije različnih tipov upravljanja konfliktov sta prva vpeljala 

Blake in Mouton (1964). Ločila sta med petimi različnimi pristopi, razpetimi med skrbjo za 

ljudi in skrbjo za proizvodnjo. Leta 1976 je Thomas nadgradil njun koncept s še danes 

uporabnim Thomas-Kilmannovim modelom (2015), ki ohranja osnovno idejo, vendar temelji 

na dimenziji skrbi vodje zase in skrbi vodje za druge. Tipi upravljanja s konflikti, ki izhajajo 

iz matrike, so pojasnjeni v nadaljevanju. Prilagajanje: vodja kaže malo skrbi zase in veliko za 

druge. Vodja želi s tem pristopom v podrejenem položaju zmanjšati razlike med njim in 

nasprotno stranjo. Tip je učinkovit v organizacijah s hierarhično strukturo in velikimi 

razlikami med vodjo in zaposlenimi. Izogibanje: vodja kaže malo skrbi do sebe in malo do 

drugih. Vodja se izogiba problemu ali ga celo ne priznava. Pristop je uporaben v trivialnih 

konfliktih in čustveno napeti situaciji. Sodelovanje: vodja kaže veliko skrbi zase in za druge. 

Vodja sodeluje z nasprotno stranjo z istim ciljem, rešiti konflikt. Pristop je  uporaben v 

kompleksnih situacijah. Tekmovanje: vodja kaže veliko skrbi zase in malo za druge. Vodja 

želi doseči svoje cilje, pri tem pa ne sodeluje z nasprotno stranjo. Pristop se uporablja, kadar 

je potrebno sprejemanje hitrih odločitev. Kompromis: vodja kaže srednjo skrb zase in za 

druge. Način je primeren v primeru iskanja začasne rešitve (Riasi in Asadzadeh 2015, 613–

14). Speakman in Ryals (2010, 193) poleg naštetih tipov upravljanja konfliktov (po Euwema 

idr. 2003) dodajata še konfrontacijo in kontrolo postopka. Z bolj optimalnim izidom konflikta 

sta povezana sodelovanje in kompromis. 

Način upravljanja konfliktov znanstveno potrjeno korelira z zavzetostjo zaposlenih za delo 

(Azeem, Rubin in Paracha 2013, 701). Zavzetost po definiciji (Johnson 2015, 33) opisuje 

strast in energijo, ki jo imajo zaposleni, pripravljeni prispevati čim več v dobro organizacije. 

Isti avtor izpostavlja tri ključne karakteristike zavzetosti zaposlenih. To je pripadnost 

organizaciji, spoštovanje vrednot organizacije in pripravljenost na nadpovprečno vlaganje 

energije v uspeh organizacije. Številni raziskovalci (Harter idr. 2006; Reed 2016) opisujejo tri 

različne ravni zavzetosti, med njimi Smolej (2016, 39) opisuje zavzete, nezavzete in aktivno 

nezavzete. Izpostavi mednarodno raziskavo (142 držav), ki je med letoma 2011 in 2012 

pokazala, da od vseh treh skupin najmanjši delež zaposlenih pripada zavzetim. Upravljanje 

konfliktov je s prihodom pripadnikov Y generacije na trg dela postalo še pomembnejši 

element stila vodenja, menijo Soieb idr. (2013, 95). Zavzetost zaposlenih ima za organizacije 

velik pomen, saj skozi višjo produktivnost, prodajo, zadovoljstvo odjemalcev in zadržanje 

zaposlenih, izboljšuje profitabilnost (Bakker in Leiter 2010, 11).  

Prepoznavanje zavzetosti zaposlenih je torej koristno, če želi organizacija poslovati uspešno. 

V ta namen je bilo razvitih več orodij za merjenje zavzetosti na delovnem mestu, med njimi se 

pogosto uporablja vprašalnik Q12, razvit pri Gallupu. Smolej (2016, 36) navaja, da je bil 

vprašalnik, ki ocenjuje zadovoljstvo zaposlenih z organizacijo in razloge za zadovoljstvo, 

uporabljen na več kot 25 milijonih anketirancev. Vprašalnik meri indikatorje zavzetosti, na 

katere imajo vpliv tako vodje kot sledilci, ki lahko soustvarjajo kulturo organizacije (Harter 

idr. 2006, 11). 
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1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen raziskave je bil proučiti tipologije konfliktov in tipe njihovega upravljanja, koncept  

zavzetosti zaposlenih in različne ravni zavzetosti. Končni namen naloge je bil preveriti 

povezavo med tipom upravljanja konfliktov vodij in zavzetostjo njihovih sledilcev v izbranem 

podjetju.  

Cilj teoretičnega dela: 

- pregled obstoječe literature s področja vodenja in upravljanja konfliktov ter zavzetosti 

zaposlenih in 

- pregled in izbor instrumentov merjenja podatkov o tipih upravljanja konfliktov in o 

zavzetosti zaposlenih. 

Cilj praktičnega dela: 

- s pomočjo Thomas-Kilmannovega modela opredeliti prevladujoči tip upravljanja 

konfliktov v izbranih enotah, 

- s pomočjo Gallupovega vprašalnika Q12 opredeliti nivo delovne zavzetosti zaposlenih v 

izbranih enotah in 

- ugotoviti, ali imajo zaposleni vodij z različnimi tipi upravljanja konfliktov različen nivo 

zavzetosti. 

1.3 Raziskovalne hipoteze  

H1: Pri tipu upravljanja konfliktov prilagajanje pri vodji obstaja pomembno višja stopnja 

zavzetosti za delo med zaposlenimi kot pri tipu tekmovanje. 

H2: Vodje, kateri primarno dajejo prednost skrbi zase (tekmovalni in sodelovalni tip), imajo 

manj delovno zavzete sledilce, kot jih imajo vodje s primarno skrbjo za druge (sodelovalni tip 

in tip prilagajanja). 

H3: Pri sodelovalnem tipu upravljanja konfliktov pri vodji obstaja pomembno višja stopnja 

zavzetosti za delo med zaposlenimi kot pri ostalih tipih. 

H4: Med raziskovanimi delovnimi skupinami imajo zaposleni, ki se primarno ukvarjajo z 

vodenjem (vodje izmen), pomembno višjo stopnjo zavzetosti od zaposlenih, ki se z vodenjem 

ne ukvarjajo (mehaniki in operaterji). 

1.4 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

V okviru kvantitativne raziskave je bil v empiričnem delu uporabljen v slovenski jezik 

preveden vprašalnik Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (Thomas in Kilmann 1974), 

s katerim smo merili pojav petih tipov vodij v konfliktnih situacijah. Pri prevodu vprašalnika 
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je sodeloval anglist, ki je izvedel ločen prevod, nato pa smo oba prevoda primerjali in izbrali 

optimalno različico za vsako postavko. Vprašalnik je vseboval 30 parov trditev, ki so 

opisovale tipe upravljanja konfliktov vodje v različnih situacijah. Vodje izbranih enot so 

morali obkrožiti trditev, ki je ustrezneje opisovala njihov tip. Vsaka trditev je pomenila točko, 

skupno pa je lahko posamični tip dosegel do 12 točk. Tip z največ točkami je bil spoznan kot 

prevladujoči tip anketirane vodje. Zavzetost zaposlenih smo merili z Gallupovim Q12 

vprašalnikom. Na podlagi pet stopenjske Likertove lestvice smo spoznali raven zavzetosti in 

jo analizirali ločeno po enotah. Zaposleni (sledilci vodij) v izbranih enotah so ocenjevali svojo 

zavzetost za delo. Mere zanesljivosti in veljavnosti vprašalnikov so bile primerjane z merami 

v že opravljenih raziskavah. 

Anketiranim je bilo, skupaj z motivacijskim nagovorom, navodilom za izpolnjevanje in 

določenim predvidenim časom reševanja, po interni elektronski pošti posredovano vabilo k 

izpolnitvi spletnega vprašalnika. V uvodnem delu vprašalnika so anketirani izbrali med petimi 

proizvodnimi obrati in tako določili, na katerega se nanašajo njihovi odgovori. Bazo oseb, 

relevantnih za anketiranje, smo pridobili v kadrovski službi izbranega podjetja. Vključenih je 

bilo pet homogenih proizvodnih obratov, ki so bili med seboj primerljivi po vsebini dela in 

zahtevanega znanja in smo jih dobro poznali. Nagovorjenih je bilo 77 oseb v obratu 1, 52 

oseb v obratu 2, 47 oseb v obratu 3, 49 oseb v obratu 4 in 52 oseb v obratu 5, ob tem še 5 

vodij izbranih obratov. Glede na izkušnje predhodnih anketiranj v izbranem podjetju je bilo 

pričakovanih okrog 35 % popolnoma rešenih vprašalnikov.  

Ko so bili podatki zbrani, je bila narejena osnovna obdelava. Po operacionalizaciji 

raziskovalnih hipotez smo s pomočjo računalniškega programa Excel izvedli analizo variance, 

s katero smo preverili, ali med aritmetičnimi sredinami naših podvzorcev obstajajo 

pomembne razlike. Nadalje smo izvedli t-teste za neodvisne vzorce, s katerimi smo primerjali 

razlike v aritmetičnih sredinah. Pridobljene rezultate smo interpretirali s pomočjo tabel, slik in 

opisno. Z metodo analize smo teoretične koncepte povezali z ugotovitvami raziskave in 

preverili hipoteze.  

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da bomo v izbranem podjetju dobili vsa dovoljenja, potrebna za izvedbo 

empiričnega dela. Nagovorjena populacija je bila relativno velika, zato smo pričakovali 

zadostno število izpolnjenih vprašalnikov za reprezentativnost rezultata za organizacijo. 

Predpostavljali smo, da bodo anketiranci na vprašalnik odgovarjali odkrito in v celoti. 

Omejitev je predstavljalo dejstvo, da so vodje ocenjevali sebe, zato je obstajala možnost, da bi 

odgovarjali subjektivno. Za preverjanje hipotez je nujno potrebna primerjava različnih tipov 

upravljanja konfliktov. V primeru, da bi pri izbranih vodjih identificirali en skupni tip 

upravljanja, bi to pomenilo omejitev. 
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2 KONFLIKT NA DELOVNEM MESTU 

V tem poglavju bomo opredelili termin konflikt in podrobneje razdelali pomen 

funkcionalnega in disfunkcionalnega konflikta, ki predstavljata konstruktivno in destruktivno 

naravo konfliktov. Konfliktno vedenje ima več sopomenk. V nadaljevanju smo naredili 

pregled sorodnih terminov in njihovih pomenov ter načinov uporabe. Poglavje se konča z 

obrazložitvijo sprožilcev in razvojnih stopenj konflikta. Osredotočili smo se na konflikt na 

delovnem mestu. 

2.1 Tipologije konfliktov 

V uporabi je več izrazov, ki opisujejo konfliktno vedenje. Termin kontraproduktivno vedenje 

na delu (ang. Counterproductive work behaviour) ima v literaturi različne razlage in več 

sopomenk. Njegovo dobesedno navajanje je v uporabi predvsem pri ameriških raziskovalcih. 

Keskin idr. (2016, 283) ga povzemajo po številnih avtorjih kot zavestno vedenje zaposlenih v 

smeri kršenja organizacijskih predpisov in norm v škodo organizacije. Kelloway idr. (2010, 

21) pišejo, da so lahko določena dejanja kontraproduktivna za organizacijo, medtem ko so 

produktivna za zaposlene posameznike ali skupine. Angleški raziskovalci uporabljajo termin 

nespodobno vedenje (ang. Organizational misbehaviour). Mullins (2010, 96–97 po Ackroyd 

in Thompson) termin uporablja za vsa dejanja, storjena na delovnem mestu, ki ne bi smela biti 

storjena. V literaturi se pogosto uporablja termin konflikt (ang. Conflict). Mullins ga opiše kot 

vedenje osebe, ki načrtno ovira doseganje ciljev druge osebe. Zaznati ga je mogoče pri 

posameznikih, skupinah ali organizacijah. Madan (2017, 1744) konflikt povezuje z višjo 

stopnjo kontraproduktivnega vedenja, ki vključuje sabotažo in odklon produktivnosti. 

Zaposleni naj bi bili po tej definiciji nagnjeni k maščevanju. Huczynski in Buchanan (2013, 

742) povzemata še druge avtorje in njihove sopomenke za konflikt. Strukturni antagonizem 

(ang. Structural antagonisms) opisuje odnos med kapitalom in delavci (Edwards 1979). 

Goodrich (1975) je pisal o mejah kontrole (ang. Frontiers of control) in pomenu odpora (ang. 

Resistance). Potreba vodij po kontroli delavcev vzbuja njihov odpor.  

Konflikt je pogosto posledica nestrinjanja glede delegiranja dela in njegovih ciljev, potrebnih 

nalog, načina izvedbe, bonitet za vodje, plač delavcev in medosebnih nesoglasij, ugotavljata 

Huczynski in Buchanan (2013, 726). Kot navajata je konflikt stanje duha, katerega se mora 

zavedati vsaj ena stran, sicer ne obstaja. Strani vključujejo lastnike, delničarje, vodje, oddelke, 

time.  

V nadaljevanju besedila bo za opisana vedenja, vedno uporabljen termin konflikt. Pri 

prebiranju literature smo ga prepoznali kot najbolj relevanten izraz vedenja, ki smo ga 

raziskovali, prav tako smo ga najpogosteje srečali v praksi. V nasprotju s terminom 

kontraproduktivno vedenje, konfliktno vedenje ni omejeno zgolj na destruktivno delovanje. 
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Pri proučevanju vplivov dejavnikov vodenja na vedenje zaposlenih v konfliktnih situacijah je 

v pomoč poznavanje vrst konfliktov. Izhajamo iz predpostavke, da obravnava različnih 

konfliktov zahteva različne pristope vodij, oz. da obstaja povezava med različnimi tipi 

upravljanja konfliktov in zavzetostjo zaposlenih za delo. 

V literaturi smo zaznali številne opredelitve konfliktov. V nadaljevanju povzemamo le nekaj 

pogosteje omenjenih. 

Konflikt lahko izhaja iz številnih vzrokov, kot so naloge, vrednote, cilji idr. (Rahim 2001, 21–

24). Avtor tako loči emocionalni konflikt, ki nastane med sodelavci zaradi nezdružljivosti 

občutkov in čustev med njimi. Konflikt nalog je posledica nestrinjanja glede izvedbe. V 

primeru pomanjkanja virov ali omejenih možnosti govorimo o konfliktu interesov. Obe v 

konflikt vpleteni strani se zavedata situacije, vendar kljub temu vztrajata pri svoji nameri. Pri 

razlikovanju ideologij o določeni zadevi avtor govori o konfliktu vrednot. Konflikt ciljev je 

povzročen z nepovezanostjo ciljev posameznih enot znotraj podjetja. Cilji enot ne podpirajo 

glavnega cilja podjetja. Avtor navaja še institucionalizirani in ne institucionalizirani konflikt, 

realistični in nerealistični konflikt idr.  

Po nivojih Rahim (2001, 23–24) konflikte razdeli na štiri skupine, ki jih ponazarja slika 1. 

Notranji konflikt, ki nastane takrat, ko zaposleni dobi nalogo, za katero ni usposobljen ali 

zainteresiran ali se ne sklada z njegovimi cilji in vrednotami. Znani so trije tipi notranjega 

konflikta. Približevanje – Približevanje: posameznik mora izbrati med dvema atraktivnima 

alternativama. Primer je iskalec zaposlitve, ki izbira med dvema enako ugodnima ponudbama 

za službo. Približevanje – Izogibanje: posameznik se znajde v situaciji, ki ima pozitivni in 

negativni vidik istočasno. Izogibanje – Izogibanje: posameznik ima na izbiro alternative, ki 

imajo vse negativne posledice. Primer je zaposleni, ki mora izbrati med znižanjem osebnega 

dohodka ali prekinitvijo delovnega razmerja. Mnogokratno približevanje – Izogibanje: 

posameznik je soočen z mnogimi opcijami, ki prinašajo zaželene in nezaželene učinke 

(Aswathappa 2010, 262–364). Medosebni konflikt je konflikt med dvema ali več sodelavci, na 

istem ali različnem hierarhičnem nivoju ali enoti. Appannaiah, Reddy in Kavitha (2010, 174) 

trdijo, da niti dva posameznika nista enaka. Razlike so karakterne in so pogojene s situacijo. 

Medsebojni vpliv je lahko agresiven, asertiven ali pasiven. Medosebni konflikt opisuje stanje 

nestrinjanja ali razhajanja stališč med posamezniki. Skupinski konflikt je poznan tudi kot 

oddelčni konflikt. Nanaša se na konflikt med predstavniki dveh ali več skupin, lahko pa tudi 

med podskupinami znotraj ene skupine. Povod so cilji, naloge, postopki idr. Skupine so lahko 

formalne (skupni projekt ali naloga) ali neformalne (interesne, prijateljske). Ta konflikt lahko 

nastane tudi kot posledica nezdružljivosti ali nestrinjanja predstavnikov skupin in njihovih 

vodij. Medskupinski konflikt je poznan tudi kot med oddelčni konflikt. Nastane med dvema ali 

več oddelki ali med skupinami znotraj oddelkov. Primer takšnega konflikta je konflikt med 

operativnimi delavci in režijskimi, proizvodnjo in marketingom (Rahim 2001).  
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Slika 1: Nivoji konfliktov v organizacijskem vedenju 

Vir: Luthans 2011, 288. 

Eunson (2007, 19–20) je podrobneje razdelal organizacijski konflikt, ki se v podjetjih pojavlja 

v štirih glavnih vzorcih. Vertikalni konflikt, ki se pojavi med hierarhičnimi nivoji, pogosto 

med vršnim vodstvom in srednjim vodstvom, srednjim vodstvom in vodjem oddelkov ter 

vodjem oddelkov ter njihovim podrejenim. Konflikti se večinoma nanašajo na pogoje za delo, 

doseganje ciljev, sledenje rokom ali delovno uspešnost. Horizontalni konflikt se pojavi med 

sodelavci na istem hierarhičnem nivoju v podjetju. Konflikti se večinoma nanašajo na 

neusklajene cilje, dojemanje pomanjkanja pogojev za delo in medosebno karakterno 

ujemanje. Konflikt med režijskimi in operativnimi sodelavci nastane zaradi različnega tipa 

nalog. Operativni delavci delajo na proizvodnih linijah in so direktno vključeni v proizvajanje 

izdelkov ali storitev. Mednje spadajo linijski operaterji, tehniki, vodje izmen in mehaniki. 

Režijski delavci opravljajo podporno funkcijo. Mednje spadajo kadrovska služba, pravna 

služba, logistična služba. Konflikt izzovejo napredovanja, ocenjevanja in dostop do različne 

računalniške strojne in programske opreme. Konflikt vloge se pojavi v primeru nerazumevanja 

odgovornosti posameznikov v podjetju. Zaposleni je lahko v konfliktu s samim seboj ali s 

sodelavcem, ko nima določenih delovnih nalog, ko te niso jasno določene ali niso relevantne 

za obstoječe delo. Konflikt vloge se pojavi tudi pri poročanju različnim vodjem in kadar 

zaposleni prejema številne, med seboj neusklajene naloge in naročila. 

Avtor (Eunson 2007) poleg osnovnih oblik omenja še organizacijski konflikt kot posledico 

pomanjkanja virov za delo, kompleksne prepletenosti delovnih procesov, neskladij v formalni 

moči in vrednotah ter razhajanju ciljev posameznih enot znotraj podjetja. 

Tipični konflikt izhaja iz različnih interesov in vrednot. Obstajajo številne razprave o tem, ali 

je konflikt za organizacijo škodljiv ali ne. Tradicionalni vidik pripisuje konfliktu izključno 

negativen vpliv. Povezuje ga s pojmi, kot so neracionalnost, uničenje in nasilje. Aktualen je 

bil med letoma 1930 in 1940 kot posledica slabe komunikacije, pomanjkanja odprtosti in 

slabega vodenja. Za učinkovitost skupine so nekateri konflikti neizogibni. Zadnje raziskave 

večji pomen kot spodbujanju pozitivnih in zaviranju negativnih konfliktov pripisujejo 
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učinkovitemu reševanju. S slednjim se ukvarja vidik obvladovanja konfliktov (Robbins in 

Judge 2012, 447). Avtorja opredelita več vrst konfliktov. Funkcionalni konflikt podpira cilje 

skupine in deluje produktivno, nasprotno disfunkcionalni deluje destruktivno. Učinek je 

odvisen od povezave konflikta z odnosi (interakcija med zaposlenimi), nalogami (vsebine 

dela in cilji) in procesi (kako je naloga izvedena).  

Mullins (2010, 97–98) opisuje tri različne poglede na konflikt. Unitarni dojema podjetje kot 

homogeno, povezano enoto, v kateri delajo vsi za isti cilj, so kooperativni in spoštujejo 

vodstvo. Konflikt je nezaželen, saj ima destruktivni vpliv. Delavski sindikat je nepotrebno 

zlo. Pluralistični pogled na konflikt ni samo negativen. Podjetje je obravnavano kot skupek 

močnih lojalnih skupin, s svojimi cilji in vodstvom. Konflikt ni nujno slab, saj lahko s 

pravilnim pristopom prinese napredek, zunanje in notranje spremembe. Radikalni pogled na 

konflikt je pogled na nekaj naravnega, kar se v podjetju dogaja. Večja pozornost mora biti 

namenjena formalnim in neformalnim vidikom organizacije, odnosom med vodstvom in 

zaposlenimi ter potrebam posameznika in podjetja. Huczynski in Buchanan (2013, 746) 

dodajata še interakcijski pogled, ki konfliktu pripisuje esencialni pomen za efektivno delovno 

uspešnost. Dodano vrednost vidita v motiviranju za razrešitev težav. 

Izmed mnogih opredelitev konflikta je za našo nalogo najbolj relevantno področje 

konstruktivnega in destruktivnega učinka konfliktov. V nadaljevanju smo izvedli poglobljen 

pregled funkcionalnega in disfunkcionalnega konflikta. 

2.2 Funkcionalni in disfunkcionalni konflikt 

V splošni dnevni uporabi ima termin konflikt močno negativen pomen. Asociira na jezo, 

nasprotovanje, odbijajoče in uničujoče vedenje. Dejansko konflikt deluje kot dvorezni meč. 

Odvisno od tega, kaj ga povzroči in kako se razvije, ima lahko pozitivne in negativne 

posledice. Konflikt ni nujno dober ali slab, ampak mora biti ocenjen z vidika individualne in 

organizacijske funkcionalnosti in disfunkcionalnosti (Kumar 2009, 365). 

Funkcionalni konflikt nastane pri nižji stopnji konflikta, ko je le ta konstruktiven. Poveča 

kakovost odločitev, spodbuja kreativnost in inovativnost, angažira razmišljanje posameznikov 

nasproti skupinskemu razmišljanju. Raziskovalci, ki so primerjali sprejete odločitve etnično 

homogene skupine z odločitvami raznovrstne etnične skupine, so ugotovili, da je slednja 

proizvedla bolj učinkovite in izvedljive ideje, ki so bile tudi kakovostnejše (Robbins in Judge 

2012, 456). Kumar (2009, 365–66) med pozitivnimi vidiki konflikta vidi številne priložnosti 

(slika 2). Konflikt posamezniku omogoči vpogled v sebe, da ponovno razmisli o realni 

situaciji. Dolgoročen vpliv na organizacijo je lahko vitalnega pomena, saj spodbuja 

inoviranje. V času krize stimulira zaposlene, jim daje dodatno energijo za reševanje težav in 

ponuja možnost za preverjanje sposobnosti. Kot pokazatelj napak v sistemu dela v podjetju 

pripomore k izboljšanju in odpravi teh napak. Konflikt lahko pripomore k rešitvi dolgotrajne 
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težave, katere nihče ne želi izpostaviti in se z njo spopasti. V konfliktu posameznik odreagira 

tako, da sprosti notranjo napetost in to lahko povzroči kreativno iskanje rešitev. Po takšni 

izkušnji sta lahko nasprotni strani v konfliktu bolj naklonjeni sodelovanju. Konflikt zmanjšuje 

uporabo »skupinskega razmišljanja« in prikimavanja. Posameznik je verjetneje izzvan k 

samostojnemu razmišljanju. V določeni meri lahko konflikt izboljša delovno uspešnost. 

Posamezniki, ki delajo v skupinah in imajo nasprotne interese, pogosto pridejo do boljših idej. 

Konflikt v takšni skupini pogosto privede do kreativnih raziskav in alternativnih rešitev. V 

razpravi konflikt izzove argumentiranje, dokazovanje, predvidevanja. To posledično pomeni 

razširjeno razumevanje ideje. Konflikt poveča zavedanje o problemu, kakšen je, kdo je 

vključen in kako se ga bo rešilo. V podjetju podpira spremembe. Zaposleni se bolj zavedajo 

neupravičenosti, neučinkovitosti in frustracij in vidijo potrebo po ukrepanju. Skozi 

upravljanje konflikta zaposleni spoznajo medsebojne vrednote, potrebe, stile. Krepi se 

povezanost in morala. Visoko kakovostne odločitve nastanejo kot posledica izražanja 

nestrinjanja posameznika v skupini. Drugačen pogled izzove izmenjavo informacij in 

prilagoditev odločitve. V primeru hudomušne uporabe konflikta v delovnem okolju lahko 

konflikt vnese v tim tudi zabavo.  

 

Slika 2: Pozitivni učinki konflikta 

Vir: Kumar 2009, 366. 

(Mullins 2010, 98–99) med prepoznanimi pozitivnimi učinki konflikta dodaja še iskanje 

novih pristopov dela zaposlenih, razjasnitev posameznikovih stališč in možnost 

posameznikov, da preverijo svoje sposobnosti. McConnon in McConnon (2008, 44) vidita 

pomen konstruktivnega konflikta v tem, da okrepi medsebojne odnose, da se vpleteni strani 

bolje razumeta med seboj, da se poveča volja ene strani za zadovoljitev potreb druge strani, da 

se poveča zaupanje, razrešijo vzroki za prihodnje konflikte in izboljša splošna perspektiva 

odnosa. 
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Disfunkcionalni konflikt ima destruktivne posledice, kot so slaba komunikacija, zmanjšana 

povezanost skupin in podrejanje skupinskih ciljev medsebojnim bojem. Prenos informacij v 

skupini se s konfliktom občutno poslabša (Robbins in Judge 2012, 456). Izguba časa in truda 

ter zmanjšana proizvodnja zagotovo ne vodijo k rešitvi težav (Kumar 2009, 367). Situacija 

postane resna, ko pričnejo zaposleni delovati proti doseganju ciljev podjetja. Vso pozornost 

lahko posvetijo konfliktu in ignorirajo ključne cilje za doseganje rezultatov. Konflikt pri 

zaposlenih ustvarja nezaupanje in sumničavost do zaposlenih, vodstva in podjetja. Namesto 

sodelovalnega vzdušja se razvijeta sovraštvo in tekmovalnost. Interesi manjših skupin lahko 

prevladajo nad interesi celotnega kolektiva. Fluktuacija zaposlenih se z višjo stopnjo 

konfliktov v podjetju povečuje. Konflikt zaposlenih z vodstvom lahko izgubi objektivnost in 

je obravnavan kot nelojalnost podjetju in upor. Vodstvo se lahko zaplete v aktivnosti, kot so 

nadlegovanje, kaznovanje in drugo. Konflikt v podjetju povzroča nezadovoljstvo, nizko 

moralo, povečuje odhode zaposlenih in zmanjšuje produktivnost. Konfliktni dogodki vplivajo 

tudi na nižjo storilnost v prihodnosti. Lojalnost je večja znotraj posamezne skupine, 

tekmovanje med skupinami pa je neproduktivno. Strani dojemata ena drugo kot »sovražnika«. 

Medsebojna interakcija in komunikacija sta slabi, zato je pretok informacij zmanjšan, 

informacije so popačene, sprejete odločitve niso optimalne. Včasih »zmaga« v konfliktu 

postane pomembnejša od učinkovite rešitve realnega problema. Konflikt je simptom 

pomanjkanja socialnih veščin. Ogrozi lahko duševno počutje sleherne zaposlene osebe.  

Negativni učinki konflikta so še občutek poraza posameznikov, razhajanje med sodelavci, 

ustvarjanje nezaupljivega okolja, osredotočenje na lastne interese, ne pa timsko delo in večja 

fluktuacija zaposlenih (Mullins 2010, 98–99). 

Ena izmed raziskav (De Dreu in dr. 2001, 645) ugotavlja, da vodje za reševanje konfliktov 

porabijo več kot 20 % svojega časa. Pozitivnih in negativnih učinkov konflikta se mora torej 

vodja zavedati, da bi bilo njegovo posredovanje učinkovito. S pravim odzivom lahko 

spodbudi ali zatre razvoj konflikta, odvisno od tega, ali prinaša koristi ali pa je naravnan 

destruktivno. Za učinkovito upravljanje smo preučili razvojne faze konflikta. 

2.3 Razvojni proces konflikta 

Za uspešnejše reševanje konfliktov je koristno poznavanje njihovih sprožilcev. Mullins (2010, 

99–101) omenja razlike v zaznavanju. Vsi imamo svoj pogled na svet in svojo realnost. Vsaka 

organizacija ima omejene vire. Večja, kot je omejitev, večja je možnost konfliktov. Navedeno 

se kaže v organizaciji pri zmanjševanju dobička ali prometa, ko se posledično okrepijo 

nesoglasja med zaposlenimi. Specializacija funkcij in ustvarjanje oddelkov v organizaciji 

ustvarjata potencialno nesoglasje med zaposlenimi. Različni cilji in istočasna soodvisnost 

oddelkov vnašata nemir. Narava dela v primeru, ko je ena oseba odvisna od druge, predstavlja 

realen primer konflikta. Možnost za nastanek se še poveča v primeru kaznovanja in 

nagrajevanja posameznikov, katerih uspeh je odvisen od uspeha drugih. Negativne posledice 
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ima lahko tudi formalna vloga posameznika v organizacijski strukturi, ki ni skladna z 

njegovim vedenjem, nepošten odnos, sprememba okolja, kot je drugo delovno mesto, 

sprememba izmene dela, spremenjene potrebe, nova tehnologija in drugo. Predmet konflikta 

je lahko poseganje v teritorij posameznika. Lahko gre za prevzem parkirnega mesta, 

službenega avtomobila, poseg v delovni prostor. Zaposleni ne marajo poseganja v njihov 

prostor s strani oseb, ki jih ne poznajo ali jim niso poznani njihovi nameni. Kot potencialne 

vire za nastanek konflikta Mullins omeni tudi posameznike, njihovo vedenje, osebne 

karakteristike in njihove potrebe. Na nivoju skupin daje pomen veščinam in neformalnim 

skupinskim normam. Z vidika organizacije so pomembni komunikacija, nivoji odločanja, 

slogi vodenja in vedenje vodij. Dotakne se tudi razlik v starosti. Podrobneje se je v doktorski 

disertaciji o generacijskih razlikah spraševal Lewis (2013, 20). Ugotovil je, da staranje 

prebivalstva delodajalcem prinaša nove izzive pri načrtovanju in upravljanju kadrovske 

strukture. Odnos in pričakovanja pri mlajših delavcih se zelo razlikujejo od starejših delavcev. 

Mladostna moč in izkušnje starejših skupaj tvorijo potencial za nastanek konflikta. Avtor se 

sprašuje, kako bo v bodoče potekal prenos znanja iz starejših na mlajšo delovno silo. 

V literaturi se za sprožilce konflikta pojavlja besedna zveza »vroči gumbi« (ang. Hot buttons), 

ki je opisana v dinamičnem konfliktnem modelu. Runde in Flanagan (2007, 28) opišeta devet 

situacij in vedenj posameznikov, ki lahko delujejo razdražljivo. Vsi ljudje imajo »vroče 

gumbe«, povzročijo jezo in frustracijo, ko nanje pritisnemo. Mednje spadajo nezanesljivost, 

perfekcionizem, nehvaležnost, nedostopnost, vtikanje v druge, zagledanost vase, arogantnost, 

nezaupljivost in vročekrvnost (Runde in Flanagan 2007, 42). Sprožilci povzročijo izvor 

konflikta, ta pa se razvije v več fazah. Robbins in Judge (2012, 450–58) sta opisala pet faz. 

Potencialni odpor ali nezdružljivost: najprej morajo biti prisotni pogoji za nastanek konflikta. 

Ti ga nujno ne  izzovejo, so pa zagotovo izvor, če do njega pride. Mednje štejemo 

komunikacijo, organizacijsko povezavo na delovnem mestu in osebne karakteristike. Slaba 

komunikacija predstavlja potencialni konflikt. Pri tem velja, da je enako problematično, kadar 

je premalo komunikacije in kadar je je preveč. Organizacijska povezanost funkcij v 

organizaciji predstavlja potencialni konflikt v primeru, ko imata sodelavca nasprotujoče si 

interese, vezane na funkcijo, ki jo opravljata. Čeprav se lahko zasebno dobro razumeta, ju 

situacija v službi pripelje do konflikta. Osebne predpostavke, kot so karakter, čustva in 

vrednote, imajo pomemben vpliv na odnose med sodelavci. Za začetek konflikta lahko 

zadošča že ton glasu prisotnega. 

Zaznavanje in personifikacija: pri tej fazi gre za čustveno vpletenost posameznika, ki čuti 

tesnobo, napetost in frustracijo. Vpletene strani se zavejo vsebine konflikta. Negativna čustva 

povzročijo poenostavljanje problema, izgubo zaupanja in negativno zaznavo vedenj nasprotne 

strani. Pozitivna čustva vzbujajo pozitiven pogled na problem in podpirajo iskanje rešitev za 

problem. 
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Napetosti: v ospredju so nameni. Številni konflikti preprosto nastanejo zaradi pripisovanja 

napačnih namenov posamezniku. Vedenje vedno ne odraža tudi namena posameznika. 

Nagnjenost posameznika k določenim namenom je na podlagi osebnih karakteristik 

predvidljiva. 

Vedenje: z vedenjem postane konflikt viden. Ta faza vključuje stališča, akcijo in reakcijo. Gre 

za dinamično interakcijo med vključenimi stranmi, ki lahko doseže različen nivo konflikta. 

Na nižjem nivoju je konflikt karakteriziran kot subtilna, posredna in visoko kontrolirana 

napetost. Višje postaja konflikt destruktiven. Intenzivnost konflikta se lahko stopnjuje od 

nesporazuma ali nestrinjanja k zasliševanju, potem verbalnemu napadu, grožnjam in 

ultimatom, na koncu pa tudi k fizičnem napadu in poskusu škodovanja nasprotni strani. 

Primeri konflikta najvišjega nivoja so protesti, upori, vojne.  

Izid: kombinacija akcije in reakcije pripelje do funkcionalnih ali disfunkcionalnih učinkov. 

Zaporedje faz razvoja nazorno prikazuje spirala konflikta na sliki 3 (Eunson 2007, 11–17), ki 

ima dve glavni coni, skrito in vidno. Skrita predstavlja aktivnosti, ki še niso vidne 

opazovalcem. V vidni postane konflikt javen in neposreden. Faze si sledijo v zaporedju.  

- Toleriranje: izid konflikta je sprejet vendar z zadržkom.  

- Skriti odpor: odpor narašča vendar je še vedno skrit opazovalcu. Dogajajo se govorice, 

sabotaža, kraja in nesodelovanje.  

- Vidni odpor: odpor je viden. Pojavijo se pritoževanje, jeza in argumentiranje.  

- Kritični incidenti: pojavljajo se vzorci ponavljajočih se dogodkov, ki vzbujajo sovražnost 

in slabo počutje. Komunikacija se prekine, poveča se nerazumevanje.  

- Selektivno zaznavanje: povečana je osredotočenost na napake sogovornika, njegovi 

argumenti so spregledani. Informacije so filtrirane.  

- Pridobivanje podpore iz okolice: ustvarja se koalicija enako mislečih. Prevladuje 

prepričanje mi imamo prav, ostali narobe oz. če nisi z nami, potem si proti nam. 

- Preusmerjanje pozornosti: pozornost se umerja na druge, s problemom povezane zadeve. 

To je posledica pomanjkanja argumentov, s katerimi bi v konfliktu premagali nasprotno 

stran. Preusmerjanje je lahko način za namerno izpostavljanje realnega problema, ki se 

sicer ne bi rešil.   

- Rutinska uporaba »vročih gumbov«: uporaba s točno določenimi čustvi, pomenom in 

obsojanjem lahko sproži takojšen, nepremišljen odziv vseh vpletenih strani. Primer 

takšnih odzivov so odpoved, industrijska akcija, odhod idr. Uporaba teh gumbov je lahko 

uničevalna za operativno in kreativno reševanje problema.  
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- Grožnje: na kratek rok bolj učinkovito od obljub, saj so ljudje bolj motivirani za 

preprečitev izgub kot pridobitev nagrad. Zaradi jasnih časovnih okvirjev in možnih 

posledic ima tisti, ki uporablja grožnje večjo moč kot tisti, ki obljublja. Grožnje prekinejo 

komunikacijo, zmanjšajo zaupanje, na delovnem mestu povzročijo izgubo produktivnosti. 

- Akcija: formalne akcije vključujejo načrtne strukturirane aktivnosti, ki lahko pomenijo 

neuspeh pri reševanju konflikta ali pa prinesejo uspešno trajno rešitev.  

- Provokacija: namerno draženje in zbadanje.  

- Povračilo: sproži se krog »zob za zob« izmenjav, ki vodi v maščevanje.  

- Nasilje: včasih je nasilje upravičeno, ampak pogosteje ni. Dogaja se lahko nad drugimi ali 

pa ga posameznih izvaja nad samim seboj oz. svojimi interesi. 

 

 

Slika 3: Spirala konflikta 

Vir: Eunson 2007, 12. 

Odvisno od okoliščin so sprožilci konflikta lahko tudi utrujenost, stres, negotovost, bolezen, 

razpoloženje in alkohol (McConnon in McConnon 2008, 44). 
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3 UPRAVLJANJE KONFLIKTOV 

V tem poglavju bomo opisali možne pristope vodij in odzive njihovih sledilcev v konfliktni 

situaciji. V zadnjih desetletjih so raziskovalci razvili številne tipe upravljanja konfliktov in 

modele, ki se uporabljajo še danes. Tudi odziv zaposlenih na konflikt se je razvil na več 

načinov. Pogledali bomo, kakšne so njihove obrambne strategije. Spoznali bomo razliko med 

upravljanjem funkcionalnega in disfunkcionalnega konflikta in se dotaknili optimalnega 

konflikta. Poglavje se zaključi z opisom pogosteje uporabljenih instrumentov, izmed katerih 

smo enega uporabili tudi v empiričnem delu te naloge. 

3.1 Tipologije upravljanja konfliktov na delovnem mestu 

Konflikt ima lahko pozitivne ali negativne učinke na delovno okolje. V prvem primeru želimo 

prisotnost konflikta, zato ga spodbujamo. V drugem primeru delujemo v smeri odsotnosti 

konflikta, zato ga rešujemo (Eunson 2007, 3–4). Pri uporabi terminov, ki opisujejo aktivnosti 

povezane s konfliktom, moramo biti torej konsistentni. Naš namen je bil preučiti oba vidika 

konflikta, zato govorimo o upravljanju konfliktov.  

Pri upravljanju konfliktov vodje uporabljajo tehnike reševanja in tehnike stimuliranja 

konfliktov (Robbins in Judge 2012, 455). Eden od učinkovitih načinov reševanja je osebni 

razgovor med vodjo in zaposlenim. Vpletena v konflikt se soočita in razrešita problem z 

odprtim pogovorom. Dve osebi lahko spodbudimo k sodelovanju tudi tako, da dobita isti cilj, 

ki je dosegljiv samo s skupnim delom. Kadar je vzrok težav v pomanjkanju virov (denar, 

napredovanja, delovni prostor), lahko povečanje teh virov odpravi težave z občutkom zmage 

obeh strani. Z izogibanjem ali zmanjševanjem pomena konflikta in istočasnim poudarjanjem 

pomembnosti skupnih interesov se teža konflikta izniči. Pogosto je v uporabi sprejemanje 

kompromisov. Vodje rešujejo konflikt tudi s formalno avtoriteto. V uporabi so tehnike, s 

katerimi se spremeni konfliktno vedenje. Možen način reševanja je tudi sprememba 

organizacijske strukture in načina dela z vplivom na vzorce interakcij med zaposlenimi. 

Mullins (2010, 103) dodaja še politiko upravljanja s človeškimi viri in nematerialno 

nagrajevanje, kamor spadajo gibljiv delovni čas, preoblikovanje dela, neformalni dogodki in 

drugo. Nadalje izpostavi razvoj skupinskih veščin, pomembnost skupinskih aktivnosti, vpliv 

sloga vodenja in procesov v organizaciji. Vpliv vodje je potrdila tudi raziskava (Ayoko in 

Callan 2010, 220), v kateri sta avtorja analizirala vpliv vedenja vodij na uspeh organizacij. 

Rezultati so pokazali, da so boljše rezultate pri upravljanju konfliktov dosegli vodje, ki so z 

uporabo čustev komunicirali vizijo in navdušili zaposlene. V organizacijah, kjer so imeli 

vodje bolj izražen navdih in vizijo, je bila stopnja nadlegovanja med sodelavci nižja. 

Kljub negativni konotaciji ima konflikt lahko tudi pozitivne učinke, zato ne moremo govoriti 

vedno o reševanju konflikta, ampak tudi o spodbujanju. Kadar je konflikt zaželen, da 

spodbudi drugačna mnenja in razmišljanja, Robbins in Judge (2012, 455) predlagata uporabo 
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komunikacije z ambicioznimi in opozorilnimi sporočili. V time se lahko vključi tretjo osebo, 

ki ima drugačno ozadje, vedenje, vrednote in pristope, kot so jih vajeni ostali. Reorganizacija 

podjetja, v smislu razformiranja skupin, spremembe internih pravil, povečanja medsebojne 

odvisnosti, razbije monotonijo v organizaciji. Podoben učinek imata tudi provokacija in 

nestrinjanje z večinskim stališčem skupin. Huczynski in Buchanan (2013, 740) opisujeta tudi 

dialektično metodo. Znani sintezi dodamo antitezo in dobimo sintezo, ki predstavlja najboljšo 

rešitev. Pomen pripisujeta tudi slogu vodenja, ki podpira nekonvencionalno razmišljanje in 

vnašanje sprememb. 

Vsi, ki so vključeni v podjetje, vanj prinašajo svoja prepričanja, navade in vse, česar so se 

naučili. Takšna raznolikost naredi konflikt neizogiben. Zaradi slabo razvitih sposobnosti 

večine posameznikov z upravljanjem konfliktov je izid pogosto negativen ali celo 

destruktiven (Cowan 2003, 26–32). Zaradi prirojenega pomanjkanja zadostnega zaupanja v 

druge je med vsemi vrstami konfliktov zahtevnejši medosebni konflikt. Ker vključuje več 

oseb, je njegov učinek večji. Izide upravljanja organizacijskih konfliktov Cowan (2003, 30–

32) opredeli v treh možnih kombinacijah.  

Poraz – Poraz: obe, v konflikt vpleteni strani, izgubita. Zmaga – Zmaga: obe, v konflikt 

vpleteni strani, zmagata, pozitivne učinke pa čutijo tudi ostali v podjetju. Včasih ni možno 

doseči tega izida, skoraj v vsakem primeru pa lahko zmanjšamo posledice poraza. Zmaga – 

Poraz: ena od strani, vpletenih v konflikt zmaga, druga izgubi. Ta oblika je v bistvu  identična 

obliki Poraz – Poraz. Končna ugotovitev je, da nobena stran v organizacijskem konfliktu ne 

zmaga, razen če zmagata obe.  

Razvoj različnih tipov upravljanja medosebnih konfliktov v zadnjih sedemdesetih letih je 

podrobno popisal Rahim (2001, 24) in je prikazan v preglednici 1. Razvrstil jih je v štiri 

modele upravljanja konfliktov. 

Model dveh tipov: nanaša se na dva para tipov upravljanja konfliktov. Prvi je sodelovanje – 

tekmovanje model (Deutsch 1949; Deutsch 1990; Tjosvold  1990 in Schelling 1960), drugi pa 

zavzetost – izogibanje model (Knudson 1980; Sommers 1980 in Golding 1980). Ta model ne 

pozna drugih tipov. Teoretiki potrjujejo, da je večina konfliktov okarakteriziranih s tipoma 

sodelovanje in tekmovanje. To je podobno kompromisnemu tipu. Deutsch in drugi so 

dokazali, da sodelovalni odnos vodi do bolj funkcionalnega učinka kot tekmovalni. Na žalost 

študije niso potrdile pozitivne povezave sodelovalnega tipa z delovno uspešnostjo zaposlenih 

in produktivnostjo. 

Model treh tipov: Putnam in Wilson (1982) sta dokazala tri tipe upravljanja medosebnih 

konfliktov, to je uslužnost, ciljna usmerjenost in kontroliranje. V istem modelu so omenjeni 

tudi izogibanje, tekmovanje in sodelovanje (Hocker in Wilmot 1991), prisila, glajenje in 

soočenje (Lawrence in Lorsch 1967), utemeljevanje, verbalno nasilje in nasilje (Billingham in 

Sack 1987), napad, izogibanje in kompromis (Rands, Levinger in Mellinger 1981). Za model 



 

16 

treh tipov raziskovalci niso predstavili dokazov o povezavi med tremi tipi upravljanja 

konfliktov in individualnim, skupinskim ali organizacijskim učinkom. Zdi se, da do današnjih 

časov ta model ni veliko napredoval. 

Model štirih tipov: Pruitt (1983) je empirično dokazal štiri tipe upravljanja konfliktov. 

Popuščanje, reševanje problemov, nasprotovanje in umirjenost so temeljili na 

dvodimenzionalnem modelu skrbi zase (visoka ali nizka) in skrbi za druge (visoka ali nizka). 

Model štirih tipov je veliko bolj dovršen od prvih dveh, vendar ne vključuje kompromisa kot 

ločenega tipa. Ta model nima dokazane povezave med štirimi tipi upravljanja konfliktov in 

delovno uspešnostjo zaposlenih in produktivnostjo. 

Model petih tipov: prvi koncept tega modela izvira od leta 1926 (Follet 1940). Avtorica je 

določila primarne tri tipe (to so prevladovanje, kompromis in povezovanje) ter sekundarna 

tipa (to sta izogibanje in zatrtje). Blake in Mouton (1964) sta prva predstavila koncept sheme 

modela petih tipov. Prisila, glajenje, umik, kompromis in reševanje problema so bili tipi 

upravljanja, določeni na podlagi vedenja vodij in njihove skrbi za ljudi in skrbi za 

proizvodnjo. Leta 1976 je Thomas model nadgradil s poudarkom na dveh dimenzijah, skrbi za 

druge in skrbi zase, kar je prikazano na dvodimenzionalnem modelu (slika 4). 

Preglednica 1: Tipi upravljanja medosebnih konfliktov 

 
Modeli 

 

 
 

I 

 
 

II 

Tipi 
 

III 

 
 

IV 

 
 

V 

Model dveh tipov      

Deutsch (1990) Sodelovanje - - Tekmovanje - 

Knudson, Sommers, 

Golding (1980) 

Zavzetost - Izogibanje - - 

Model treh tipov      

Putnam, Wilson (1982) Ciljna 

usmerjenost 

Izogibanje  - Kontroliranje - 

Lawrence, Lorsch (1967) Soočenje Glajenje - Prisila - 

Billingham, Sack (1987) Utemeljevanj

e 

- - Verbalno nasilje, 

Nasilje 

- 

Rands, Levinger, 

Mellinger (1981) 

- - Izogibanje Napad Kompromis 

Model štirih tipov      

Pruitt (1983) Reševanje 

problema 

Popuščanje Umirjenost Nasprotovanje - 

Kurdek (1994) 

Model petih tipov 

Reševanje 
problema 

Privolitev Umik Zavzetost - 

Follet (1940) Povezovanje Zatrtje Izogibanje Prevladovanje Kompromis 

Blake, Mouton (1964) Soočenje  Glajenje Izogibanje Prisila Kompromis 

Thomas (1976) Sodelovanje Prilagajanje Izogibanje Tekmovanje Kompromis 

Rahim (1983) Povezovanje Uslužnost Izogibanje Prevladovanje Kompromis 

Vir: Rahim 2001, 25. 

 



 

17 

V nadaljevanju smo podrobneje predelali model petih tipov upravljanja konfliktov po 

Thomasu (1976), ki se nanaša na tipe tekmovanje, sodelovanje, kompromis, izogibanje in 

prilagajanje, kot so ponazorjeni na sliki 4. Ta model smo uporabili pri empiričnemu delu 

naloge in je v nadaljevanju podrobneje razdelan. 

 

Slika 4: Dvodimenzionalni model upravljanja konfliktov 

Vir: Thomas in Kilmann 2008, 2. 

Sledi podrobnejši opis tipov upravljanja konflikta. 

- Tekmovanje: je asertivna in ne sodelovalna, v moč osredotočena oblika. Pri tekmovanju si 

posameznik prizadeva zadovoljiti svoje potrebe tudi na račun drugih. Pri tem uporablja 

moč, kakršna koli je potrebna, da doseže svoj namen. Tekmovanje lahko pomeni: boriti se 

za svoje pravice, zagovarjati svoje stališče ali zgolj poizkušati zmagati (Thomas in 

Kilmann 2008, 3). Lussier in Achua (2010, 212–13) navajata, da osebe s tem tipom 

uporabljajo avtoriteto, grožnje in zastraševanje. Radi se pogajajo z osebami, ki imajo bolj 

izražen prilagodljiv tip ali tip izogibanja. Od drugih pričakujejo spremembe, pri tem pa 

niso pripravljeni spremeniti sebe. Pogosta je Zmaga – Poraz situacija. Prednost 

tekmovalnega tipa je v boljši organizacijski odločitvi, kadar se odločevalec prav odloči. 

Dolgoročna uporaba vodi v sovražnost in slabo razpoloženje, s tem pa v slabe odnose med 

sodelavci. Situacije, ki so primerne za uporabo tega tipa upravljanja konfliktov, so takrat, 

ko je potrebo izvesti nepopularno aktivnost v pomembni zadevi, ko širša podpora 

aktivnosti ni ključna za njeno izvedbo, ko vzdrževanje odnosov ni kritično in ko je rešitev 

konflikta nujna. 

 

- Sodelovanje: je asertivno in sodelovalno. Pri sodelovanju si posameznik skupaj z drugimi 

prizadeva za iskanje rešitev, ki bodo zadovoljile obe vpleteni strani. Vključuje 

poglabljanje v problem, da bi razumeli odprte skrbi in našli rešitev za skupno dobro 
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(Thomas in Kilmann 2008, 3). Lussier in Achua (2010, 213–14) sta ta tip poimenovala tip 

reševanja problema. Posamezniki, ki imajo izražen ta tip, iščejo najboljšo rešitev 

problema, ki bo zadovoljila vse strani. Za boljšo rešitev so pripravljeni spremeniti tudi 

sebe. Sodelovanje temelji na odprti in pošteni komunikaciji. To je edini tip, ki povzroči 

popolno Zmaga – Zmaga situacijo. Naravnan je k najboljši rešitvi konflikta. Slaba stran so 

veščine, čas in trud, ki je zahtevan za razrešitev konflikta. To običajno podaljša 

upravljanje konflikta, prinese pa največ koristi posamezniku, skupinam in podjetju. 

Uporaba tega tipa je primerna, ko se pogajamo o pomembni zadevi, ki zahteva optimalno 

rešitev, in bi kompromis pomenil neoptimalno rešitev, ko je kolektiv pripravljen dati 

prednost ciljem skupine pred osebnim ciljem in člani kolektiva dobro sodelujejo med 

seboj, ko je vzdrževanje odnosov pomembno, ko je razpoložljivega časa dovolj in ko gre 

za konflikt z ožjim sodelavcem. V primerjavi z drugimi tipi upravljanja konfliktov je, 

zaradi kompleksnosti in potrebnih veščin, sodelovanje najtežje uspešno izvajati. 

 

- Kompromis: je srednja pot, med asertivnostjo in sodelovanjem. Pri kompromisu je cilj 

najti primerno, skupno, sprejemljivo rešitev, ki delno zadovolji obe vpleteni strani. Je med 

tekmovanjem in prilagajanjem. Težave naslavlja bolj neposredno kot tip izogibanja, 

vendar se vanje ne poglobi tako intenzivno kot tip sodelovanja. Pomen kompromisa je 

delitev razlik, izmenjava privolitev ali iskanje hitrega srednjega položaja (Thomas in 

Kilmann 2008, 3). Ta tip upravljanja konfliktov je v literaturi poimenovan tudi pogajanje 

(Lussier in Achua 2010, 213). Avtorja trdita, da je posameznik, ki uporablja kompromis 

zmeren v asertivnosti in sodelovanju. Veščine pogajanja, v katerem vsaka stran nekaj 

pridobi in nekaj izgubi, so dobrodošle v poslovnem in zasebnem okolju. V nasprotju s 

sodelovalnim tipom je rešitev problema s kompromisom hitrejša, odnosi ne trpijo. 

Negativna stran je kontra produktiven rezultat, kot so neoptimalne odločitve. Zloraba tega 

tipa vodi v špekulacije (povpraševanje za dvakrat več kot potrebujemo zato, da bi dobili to 

kar hočemo). Kompromis je sicer pogosto uporabljen pri pogajanjih v podjetju, med 

zaposlenimi in vodstvom. Primerna je uporaba. ko je zadeva v reševanju kompleksna, 

kritična ter jasna in enostavna rešitev ne obstaja, ko imata vpleteni strani enako moč in sta 

zainteresirani za različno rešitev, ko je rešitev samo začasna in ko je razpoložljivega časa 

malo.  

 

- Izogibanje: je neasertiven in nesodelovalen tip upravljanje konfliktov. Pri tem tipu 

posameznik ne odreagira v smeri skrbi zase ali skrbi za druge. Konflikta ne naslovi. 

Lahko se mu diplomatsko izogne, ga preloži na kasneje ali pa se enostavno umakne iz 

situacije, ki ga ogroža (Thomas in Kilmann 2008, 3). Posameznik konflikt pasivno 

ignorira, raje, kot da bi se z njim soočil, ugotavljata Lussier in Achua (2010, 211–12). Ker 

konflikt ni upravljan, nastane Poraz – Poraz situacija. Takšen pristop koristi odnosom, ki 

bi bili ranjeni v primeru odziva. Negativna stran izogibanja je nerešen konflikt. Pogosta 

uporaba tega tipa vodi v notranji konflikt posameznika. Nekateri vodje tolerirajo 
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zaposlene pri kršenju pravil. Izogibanje običajno ne odpravi težav, ampak se te le še 

poglobijo. Za uporabo so primerne situacije, ko je konflikt trivialen, ko vložek v 

problematično zadevo ni velik, ko bi odziv na konflikt škodil medosebnim odnosom, ko ni 

razpoložljivega časa in ko so čustva razgreta. V zadnjih dveh primerih velja, da se je 

konflikta potrebno aktivno lotiti kasneje. Dolgotrajno izogibanje konfliktu lahko iz 

pasivnega vedenja pripelje do agresivnega, kar je destruktivno za odnose. 

 

- Prilaganje: je neasertiven in sodelovalen tip upravljanje konfliktov, nasprotno od 

tekmovalnega tipa. Pri prilagajanju posameznik spregleda svoje potrebe zato, da bi 

zadovoljil potrebe drugih (Thomas in Kilmann 2008, 3). Situacija, ki nastopi v tem 

primeru je Zmaga – Poraz (Lussier in Achua 2010, 212). Ker posameznik dela stvari po 

želji drugih, je ta tip dober za vzdrževanje odnosov. Na drugi strani je takšno ravnanje 

lahko kontra produktivno. Posameznik, ki se prilagaja drugim, ima sam lahko boljše ideje. 

Pri dolgotrajni uporabi tipa lahko pride do izkoriščanja posameznika, ki se prilagaja zato, 

da bi vzdrževal odnose. Prilagajanje je ustrezno v situaciji, ko posameznik uživa v tem, da 

je sledilec drugim, ko vzdrževanje odnosov pretehta nad drugimi vidiki, ko je zadeva 

problema pomembna za nasprotno stran in ni pomembna za posameznika, ki se prilagaja, 

in ko je razpoložljiv čas omejen. To je pogosto edini tip, ki ga uporabljamo pri soočenju z 

avtoritativnim vodjo, ki ima izražen tekmovalni tip upravljanja konfliktov. 

Vsak tip upravljanja konfliktov se odraža v drugačni Zmaga – Poraz situaciji. Kakšen tip bo 

posameznik največkrat uporabljal, izhaja njegove osebnosti in stila vodenja. Najboljši tip za 

vse situacije ne obstaja (Lussier in Achua 2010, 211). Čeprav so vodje fleksibilni in sposobni 

menjavati tip upravljanja konfliktov, je njihova zmožnost omejena. V praksi vsi posamezniki, 

vodje in drugi rutinsko uporabljajo zgolj kakšen tip, po možnosti enega samega za vse 

konflikte, v katere so vpleteni. Ni presenetljivo, da je njihov uspeh omejen (Huczynski in 

Buchanan 2013, 737). Za razvoj veščine uspešnega upravljanja konfliktov Popejoy idr.(2002, 

26) predlagajo trojni-M princip, ki podpira izkušnje, samorefleksijo in zavedanje stanja pred 

nastopom konflikta. Predstavlja tri pomembne osebne lastnosti, ki jih mora krepiti 

posameznik, da bi bil uspešen v konfliktih. To so motiviranost (Motivation), čuječnost 

(Mindfulness) in zrelost (Maturity). 

3.2 Upravljanje funkcionalnega in disfunkcionalnega konflikta 

Upravljanje konfliktov pri delu se osredotoča na vzdrževanje konflikta na oddelku, delovni 

enoti ali v celem podjetju na optimalnem nivoju (Shajahan in Shajahan 2004, 169). 

Upravljanje ne pomeni zgolj reševanja konflikta niti popolne odprave, pomeni vzdrževanje 

konflikta na nivoju, ki omogoča doseganje ciljev. Zaželen nivo variira in je odvisen od 

dojemanja potreb delovnih enot. Med številnimi dejavniki so organizacijska kultura z 

vrednotami, vodje, ki podpirajo razprave, in narava izdelkov, ki jih podjetje proizvaja. Bolj 

kreativni program zahteva višji nivo konflikta kot rutinski proizvodi in servis. Ker 
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kompleksnost organizacijskega okolja narašča in se pritiski na posameznika in skupine 

povečujejo, je bolj verjetno, da bo konflikt postal običajen pojav v podjetju. Konflikt, ki je 

funkcionalen v eni skupini, je lahko disfunkcionalen v drugi skupini. 

Včasih se pri sprejemanju odločitev v skupini zaide v prevelike podrobnosti, ki ne privedejo 

do bistvenih zaključkov (Kumar 2009, 375–76). Pozorno spremljanje funkcionalnega 

konflikta lahko poveča končni učinek. Izkušeni vodje znajo v skupini izzvati konflikt, ki 

spodbuja različna mnenja posameznikov, ne glede na osebno počutje vodje. Namen je 

sodelovanje skupine, ki brani ali kritizira stališča in ideje, na osnovi dejstev in dokazov in ne 

zgolj osebnih prepričanj ali političnih interesov. To zahteva disciplinirano igranje vloge. 

Avtor je ta pristop poimenoval programirana konfliktna tehnika. Opisuje dve tovrstni tehniki. 

Hudičev advokat: vključitev kritika v skupino spreminja utečeno sprejemanje odločitev. 

Namen tega pristopa je aktivirati kritično razmišljanje in testirati realnost odločitev. V izogib 

negativnemu slovesu posameznika je priporočljiva menjava vlog v skupini. Z menjavo vlog 

»hudičeve obrambe« in njene igre se krepijo tudi sposobnosti analitičnega razmišljanja in 

komunikacijske veščine. Dialektična metoda: vodje vodijo strukturirano razpravo o 

nasprotujočih si stališčih s končnim ciljem sprejetja odločitve. Vsaka stran predstavi svoj 

pogled in ga utemelji z dejstvi in dokazi. Na koncu je sprejeto stališče ene strani ali pa 

kompromis med obema. Avtorja ugotavljata, da skupine z uporabo ene izmed teh dveh tehnik 

sprejemata kakovostnejše odločitve od skupin, v katerih odločitve sprejemajo soglasno. 

Funkcionalni konflikt je treba aktivno spodbujati, še posebej, kadar je zaznano kolektivno 

razmišljanje in slepo sledenje posameznikov večini. 

Huczynski in Buchanan (2013, 740) med preverjenimi tehnikami spodbujanja konfliktov iz 

prakse izkušenih vodij navajata: ustvarjanje krize z dopuščanjem finančne izgube, postavitev 

tako visokih ciljev produktivnosti, prihodkov in pretočnih časov, da jih nihče ne more doseči 

z delom na običajni način, delitev več informacij z zaposlenimi o zadovoljstvu odjemalcev in 

finančnih rezultatih podjetja, vztrajanje na redni komunikaciji z nezadovoljnimi odjemalci, 

nezadovoljnimi dobavitelji in lastniki, srečanja z zaposlenimi in bolj odkrita komunikacija z 

zaposlenimi o težavah podjetja preko notranjih medijev. Prekiniti je treba nerealno pozitivno 

prikazovanje situacije vršnega vodstva. Avtorja menita, da je potrebno konflikt izzvati tudi 

tam, kjer ga ni, če obstaja možnost dodatnih mnenj in drugačnega razmišljanja. 

V nasprotju s funkcionalnim konfliktom disfunkcionalni ni zaželen. Ključ za njegovo 

prepoznavanje je v izvoru, ki je pogosto čustvene ali vedenjske narave (Sims 2002, 247). 

Vodja mora upoštevati kontekst konflikta in si postaviti sledeča vprašanja: Ali deležniki 

konflikta pristopajo s sovražnega stališča? Je verjetno, da bo izid negativen za podjetje? Ali 

potencialne izgube deležnikov presegajo potencialne koristi? Je energija usmerjena stran od 

doseganja ciljev? Če je odgovor na večino vprašanj pritrdilen, potem je velika verjetnost, da 

je konflikt disfunkcionalen.  
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Disfunkcionalni konflikt se mora razrešiti takoj, ko je možno. V podjetju mora nekdo prevzeti 

pobudo preden se situacija poslabša, običajno so to vodje. Za učinkovito reševanje konflikta z 

destruktivnim učinkom Kumar (2009, 377) predlaga naslednje korake.  

Predhodni korak – prepoznati vzrok konflikta: prepoznati je treba vse podrobnosti konflikta in 

njegovo razvojno fazo. Če je konflikt v začetni fazi, zahteva manj vloženega truda, obratno pa 

konflikt v višji fazi potrebuje več vložene energije. Od razvojne faze je lahko odvisna tudi 

strategija upravljanja in s tem povezana izbira optimalnega tipa upravljanja. Pozoren je treba 

biti tudi na objektivnost vpletenih posameznikov pri razgovoru, da ni predsodkov.  

Seznanitev s težavo: ugotoviti, v čem je težava in kako daleč je že napredovala. Razlikovanje, 

ko želita dve strani narediti določeno nalogo, lahko vpliva na pogled, kaj je dobro in kaj slabo, 

kaj je prav in kaj ni. Tisti, ki poseže v reševanje konflikta, mora torej najprej ugotoviti, za kaj 

gre. Dobro je tudi, da ugotovi zakaj je sploh prišlo do razlik. Povzročajo jih različne 

informacije na eni in drugi strani, prepričanja, vedenja, vrednote in kulturne norme, kar vpliva 

na percepcijo. Posamezniki imajo lahko različne vloge v različnih skupinah, kar lahko privede 

do različnega pojmovanja kaj je pomembno.  

Uporaba enega izmed tipov upravljanja konfliktov: ko sta problem in vzrok pravilno 

razumljena. Avtor razdeli strategije v pet kategorij. Izogniti se pojavu konflikta: primerno v 

podjetjih, kjer se konflikti skoraj ne pojavijo, saj je večina zaposlenih podobno mislečih. O 

svojih problemih neradi govorijo. Vedno so podrejeni svojim vodjem in nikoli v konfliktu z 

njimi. Če že pride do razhajanj mnenj, je le to ignorirano. Takšno stanje je značilno za 

konservativne politične in verske organizacije, kjer večina slepo sledi vodji. Pričakuje se 

popolna predanost ciljem in idejam podjetja. Kreativnost je v takšnem okolju izgubljena. 

Preprečiti konfliktu, da postane viden: strategija v podjetjih, kjer je lojalnost ključnega 

pomena in nestrinjanja ne tolerirajo, temveč dojemajo kot nelojalnost. Zaposleni, ki so 

prizadevni in sodelovalni, so nagrajeni, tisti, ki niso, pa kaznovani. Takoj, ko vodja v takšnem 

podjetju zasluti konflikt, opozori deležnike na možne posledice. Takšen pristop z represijo je 

učinkovit v podjetjih, kjer razlika med talenti ni tako pomembna kot časovni pritisk. Takšna 

situacija ne ustvarja zadovoljivega okolja in lahko dolgoročno posameznike, katerih pogled je 

vedno spregledan, spodbudi k blamiranju vodje. Mediacija: posameznik, ki ima avtoriteto, 

poskuša zabrisati razlike in jih zgladiti, da je videti kakor, da problem sploh ni obstajal. 

Njegova funkcija je sprava in arbitraža. Velika verjetnost je, da sprti strani predata problem 

mediatorju v presojo, da predlaga rešitev, katero potem obe strani sprejmeta. Na podlagi 

takšnega odnosa zaposleni dajejo podjetju toliko, kolikor od njega dobijo. Ta strategija je v 

uporabi najpogosteje. Pustiti vpletenima stranema, da branita vsaka svoje stališče: 

deležnikom je dana možnost, da preizkusijo svojo moč in sposobnosti, vendar morajo sprejeti 

tudi posledice. V medsebojnem obračunu lahko ena od strani sprejme ideje druge in se posluži 

pogajanja. Pred izbiro te strategije bi morali vsi deležniki razmisliti o možnih ekonomičnih in 

socialnih posledicah. Te imajo lahko dolgotrajni vpliv. Če se ena stran v pogajanju počuti 
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užaljeno, lahko razvije odtujenost, ki se nikoli več ne odpravi. Poraz zbuja željo po 

maščevanju. Če potencialno škodljive posledice postanejo legitimne in sprejete, skoraj 

neizogibno vnesejo napetost v status in strukturo moči v podjetju. Skupaj rešiti problem: vsi 

deležniki konflikta so pripravljeni skupaj odpraviti medsebojne razlike in rešiti problem. 

Zaznavanje problema in rešitev ni togo. Strategija je primernejša v situacijah, ki časovno niso 

omejene. Usklajevanje rešitev, sprejemljivih za vse, je časovno zahtevno. Če med procesom 

reševanja problema ena od vpletenih strani izgubi potrpljenje in se umakne, je trud izgubljen. 

Avtorja velik pomen pripisujeta komunikaciji, ki ne sme biti prekinjena. Prost pretok 

informacij zmanjšuje razhajanje med posamezniki in nepopravljivo škodo. 
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Preglednica 2: Tehnike upravljanja konflikta 

Tehnike reševanja  

Konfliktov 

 

Reševanje 

problemov 

Soočenje v konflikt vpletenih strani z namenom ugotoviti vzroke in 

jih odpraviti z odprtim pogovorom. 

Izredni cilji Ustvariti skupne cilje, ki jih ni možno doseči brez sodelovanja v 

konflikt vpletenih strani. 

Povečanje virov Kadar konflikt povzroči pomanjkanje virov (denar, napredovanje, 

priložnosti, pisarniški prostor), lahko povečanje ustvari Zmaga – 

Zmaga situacijo. 

Izogibanje  Umik iz konflikta ali njegovo zatrtje. 

Glajenje Zanemarjanje razlik in poudarjanje skupnih interesov obeh vpletenih 

strani. 

Kompromis Vsaka stran v konfliktu doda neko vrednost. 

Avtoritativni ukaz Vodstvo uporabi formalno avtoriteto, da razreši konflikt, nato 

komunicira svoje želje vpletenima stranema. 

Sprememba 

človeške 

spremenljivke  

Uporaba tehnik spremembe vedenja kot trening upravljanja človeških 

virov za spremembo vedenj, ki povzročajo konflikt. 

Sprememba 

strukturne 

spremenljivke  

Sprememba formalne organizacijske strukture in medosebnih vzorcev 

v konflikt vpletenih strani, skozi preoblikovanje dela in uvedbe 

koordinacijske funkcije. 
Tehnike stimuliranja 

konfliktov 
 

Komunikacija Uporaba ambicioznih ali grozilnih sporočil za dvig ravni konfliktov. 

Vključitev »tretje 

osebe« 

Vključitev zaposlenega, katerega ozadje, vrednote, vedenje ali 

vedenjski stil se razlikuje od skupine, v to skupino. 

Reorganizacija Prevetritev skupin, sprememba pravil in predpisov, povečanje 

neodvisnosti in druge spremembe, ki prekinejo status quo. 

Določitev 

»hudičevega 

advokata« 

Določiti kritika, ki namenoma nasprotuje stališču večine. 

Vir: Mullins 2010, 455. 

Nekaj tehnik reševanja in stimuliranja konfliktov je popisal Mullins (2010, 455) (preglednica 

2). Iz preučene vsebine smo spoznali, da izogibanje konfliktom ali njihovo zatiranje vodi v 

skupinsko razmišljanje, zmanjšano kreativnost posameznika in v daljšem časovnem obdobju 

povečuje verjetnost nekontroliranega izbruha konflikta. Spodbujanje konfliktov lahko na 

drugi strani podpira skupno razumevanje, povečuje delovno uspešnost in kreativnost 

zaposlenih. V skupini izboljšuje kakovost sprejetih odločitev, skupini pomaga odkriti lastne 

omejitve in pomaga deležnikom združiti na videz nasprotne interese (Dreu in Vliert 1997, 13–

14). Če spodbujanje konfliktov povečuje učinek in ga zatiranje zmanjšuje, avtorja (po Walton 
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1969) empirično dokazano ugotavljata, da v skupinah in podjetjih obstaja optimalni konflikt 

(slika 5). Preveliki meri konflikta se je zagotovo potrebno izogniti, vendar tudi popolna 

odsotnost ni optimalna.  

 

Slika 5: Odnos med intezivnostjo konflikta in delovno uspešnostjo zaposlenih 

Vir: Dreu in Vliert 1997, 14, po Walton 1968. 

3.3 Odzivi zaposlenih na konfliktno situacijo 

Huczynski in Buchanan (2013, 742) ugotavljata, da vodstvo v podjetjih določa meje med 

sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem. Vedenje zaposlenih je tako razumljeno kot stanje 

na eni ali drugi strani. Koncept odpora odraža vedenje zaposlenih na vseh nivojih, od 

proizvodnih delavcev do strokovnjakov in direktorjev, ki sprejemajo ali zavračajo različne 

tipe moči in kontrole na delovnem mestu.  

Noon in Blyton (2007, 272) sta oblikovala pet strategij preživetja, s katerimi se zaposleni v 

primeru konflikta odtujijo. Vsako izmed njih lahko s strani neodvisnega opazovalca 

razumemo kot privolitev ali odpor zaposlenega. Vodstvo jih lahko sprejme in tolerira ali pa 

obsoja in kaznuje. Cilj vsake uspešne organizacije bi morali biti uspešni in zadovoljni 

zaposleni. Koliko je zaposleni zadovoljen, je odvisno tudi od njegovega dojemanja 

organizacije in njenega odnosa. Zaposleni primerja svoj doprinos v organizaciji s koristmi, ki 

mu jih organizacija nudi. Gre za t. i. neformalno psihološko pogodbo med podjetjem in 

zaposlenim, ki je zavezujoča, brezpogojna, vzajemna, osnovana na pričakovanjih (George in 

Kelley-Patterson 2009, 3). Pri psihološki pogodbi gre za prepričanje zaposlenega v vzajemne 

obveznosti in koristi med njim in organizacijo, za katero dela. Pogodba propade, ko ena stran 

ne izpolni obveznosti do druge. Uspeh dela zaposlene samozavestne in jim daje potrditev 

doprinosa k organizaciji. Za vzdrževanje psihološke pogodbe je potrebna rast opolnomočenja 

zaposlenih (Paul, Niehoff in Turnley 2000, 478). Pričakovanja zaposlenih niso vedno 

izpolnjena, kar lahko oslabi psihološko pogodbo, v primeru ne ukrepanja pa tudi razdre. 

Teoretiki in praktiki ponujajo vrsto načinov za reševanje dileme, večina pa se jih osredotoča 
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na pričakovanja zaposlenih, odpravljanje nezadovoljstva, treniranje vodij in sodelavcev. 

Obstaja več specifičnih tehnik, pri večini pa gre za preproste dobre prakse upravljanja s 

človeškimi viri (Paul, Niehoff in Turnley 2000, 482–438). 

3.4 Merjenje tipov upravljanja konfliktov 

Za ustrezno upravljanje konfliktov in prepoznavanje tipov upravljanja so ključnega pomena 

zanesljivi in veljavni merski instrumenti, ki so jih skozi čas razvili številni znanstveniki (De 

Dreu idr. 2001a, 645). Z njimi lahko diagnosticiramo strategije upravljanja konfliktov na delu, 

in sicer na podlagi samoocene, ocene sodelavca ali strokovnjaka. Pri pregledu instrumentov 

smo se omejili na model petih tipov upravljanja konfliktov. Daly idr. (2010, 285–86) so po 

pregledu identificirali devet različnih dostopnih razvitih instrumentov. V uporabi se 

najpogosteje pojavljajo t. i. Thomas Kilmannov management of differences exercise 

(MODE), (Thomas in Kilmann 1974), Rahim's Organizational Conflict Inventory II (ROCI-

II) (Rahim 1983) in Dutch test for conflict-handling (DUTCH) (Euwema in Van de Vliert 

1990). MODE je metoda izbire med trditvami v parih, ostali instrumenti pa uporabljajo 

Likertovo lestvico. Glavne značilnosti vseh treh so opisane v nadaljevanju. 

- MODE: vprašalnik vsebuje trideset parov trditev, ki opisujejo različne tipe upravljanja 

konfliktov. Respondent je prisiljen izbirati med dvema trditvama. Vsaka trditev, ki opisuje 

enega od petih tipov, nastopa v paru s trditvijo, ki predstavlja enega izmed preostalih štirih 

tipov. Frekvenca izbranih tipov na koncu določi tistega, ki je za respondenta najbolj 

značilen. Prednost vprašalnika je omejena pristranskost zaradi nagnjenosti k socialni 

zaželenosti in vedenju (Thomas in Kilmann 2008). Slaba stran vprašalnika so rezultati v 

obliki ordinalne lestvice, ki otežujejo analizo (Womack 1988a). Pomen nekaterih trditev v 

parih se malenkostno razlikuje, kar otežuje odločanje respondenta. Možne so težave s 

prevodom vprašalnika v različne jezike. 

- ROCI-II: ta vprašalnik je najpogosteje uporabljan v raziskavah. Uporablja pet stopenjsko 

Likertovo lestvico in vključuje osemindvajset trditev, ki na podlagi dvojne skrbi (skrb 

zase in skrb za druge) nakazujejo na tip upravljanja konfliktov. Prednost vprašalnika je v 

skrbno načrtovani strukturi, potrjeni z vzorci. Uporablja poznano ocenjevalno lestvico. 

Razvite so oblike obrazcev, prilagojene za sodelavce (na istem nivoju), podrejene in 

nadrejene (Womack 1988b). Slabost vprašalnika je v možni pristranski uporabi 

ocenjevalne lestvice, ki ne da realne slike (Cann idr 2008; Hammock idr. 1990). 

- DUTCH: to je novejši instrument. Čeprav je podoben kot ROCI-II, je krajši in vsebuje 

dvajset trditev. Prednost je v usmerjenosti k opazovanim tipom upravljanja konfliktov. 

Enako kot ROCI-II ocenjevalna lestvica tudi pri DUTCH instrumentu dopušča možnost 

pristranske uporabe. Uporabo tega instrumenta De Dreu idr. (2001b, 665) priporočajo 

zlasti, kadar sta pomembni fleksibilnost in ekonomičnost. 

Daly idr. (2010, 285–86) menijo, da so opisani instrumenti uporabni, zaradi merskih metod pa 

tudi omejeni. Predlagajo novo metodo t. i. Conflict-Handling best-worst survey (CHBWS), ki 
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ocenjuje respondentovo najboljšo in najslabšo izbiro trditev. Metoda je uspešno zmanjšala, če 

ne izničila pristranskost ocenjevalne lestvice in povečala fleksibilnost analize rezultatov. 

Pri naši raziskavi smo uporabili instrument MODE (Kilmann in Thomas 1977, 309–25), ki se 

v literaturi pogosto pojavlja pod kratico TKI (Thomas Kilmann instrument). Za poimenovanje 

tega modela bomo v nadaljevanju tudi mi uporabljali isto kratico. 

Model je nadgradil predhodne modele petih tipov tako, da je pri respondentih, ki instrument 

uporabljajo, uspešno omejil vpliv socialne zaželenosti. Avtorja sta dosegla višjo stvarno 

veljavnost (relevantnost in zanesljivost podatkov) ocenjenih petih tipov, strukturno veljavnost 

(konsistentna oblika instrumenta in izračun individualnih rezultatov) in zunanjo veljavnost 

(raziskovanje odnosa med petimi tipi upravljanja konfliktov in konfliktnim vedenjem ob 

upoštevanju situacije in osebnostnih lastnosti) (Kilmann in Thomas 1977, 309–25). 

S pomočjo TKI ocenjujemo vedenje posameznika v konfliktni situaciji, to je takrat, ko sta dve 

osebi ali več nezdružljivi. Model opisuje dve dimenziji, asertivnost in sodelovalnost. 

Asertivnost določa stopnjo, do katere je posameznik pripravljen zadovoljiti svoje potrebe. 

Sodelovalnost določa stopnjo, do katere je posameznik pripravljen zadovoljiti potrebe drugih. 

Z drugimi besedami to pomeni, da je pet možnih tipov upravljanja konfliktov posameznika 

razpetih med skrbjo zase in skrbjo za druge (Thomas in Kilmann 2008, 3). Te skrbi se 

odražajo v treh različnih vedenjih (Lussier in Achua 2010, 211). Nizka skrb za svoje potrebe 

in visoka skrb za potrebe drugih se odraža v pasivnem vedenju. Visoka skrb za svoje potrebe 

in nizka skrb za potrebe drugih se odraža v agresivnem vedenju. Zmerna ali visoka skrb za 

svoje potrebe in potrebe drugih se odraža v asertivnem vedenju. 

Podrobnejša razlaga poteka meritev sledi v 5. poglavju. 



 

27 

4 ZAVZETOST ZAPOSLENIH 

Poglavje začenjamo z razlago definicij zavzetosti in opredelitvijo koncepta. Poglobili se bomo 

v posamezne nivoje zavzetosti in pregledali merske instrumente, med katerimi je bil eden 

preizkušen tudi v našem empiričnem delu naloge. Preučili bomo možne posledice nezavzetih 

zaposlenih in razpoložljive pristope za dvig nivoja zavzetosti. 

4.1 Koncept zavzetosti zaposlenih  

Zavzetost zaposlenih pomeni vključenost v delo, z zadovoljstvom in entuziazmom. Visoko 

zavzeti zaposleni čutijo strast do dela in čutijo globoko povezanost s podjetjem (Robbins in 

Judge 2012, 77). Zavzetost je mera, do katere zaposleni delajo z veseljem in verjamejo v to, 

kar delajo. Za svoje delo se počutijo cenjeni. Zavzetost pomeni več kot le motivacija ali 

zadovoljstvo z delom. Karakteristike zavzetih zaposlenih so prilagodljivost (odprtost za nove 

ideje in pripravljenost na spremembo pristopa), strast za delo (vzdrževanje pozitivne drže 

kljub stresu in frustraciji), čustvena zrelost (rezultati pred egom), pozitivna naravnanost (želja 

po pomoči drugim, timsko delo), samozavedanje (zaupanje v svoje sposobnosti) in ciljna 

naravnanost (potreba po dosežku) (Huczynski in Buchanan 2013, 310). Zavzeti zaposleni so 

tisti, ki so aktivno vključeni v delo, so entuziastični glede dela in prispevajo k podjetju v 

pozitivnem smislu. Zavzeti zelo verjetno pospešujejo inovacije, rast in dobiček, ki ga podjetje 

potrebuje. Ti zavzeti zaposleni izdelujejo produkte, nudijo usluge, pridobivajo odjemalce, 

ustvarjajo ideje in z ustvarjanjem delovnih mest spodbujajo gospodarstvo (Gallup Inc. 2013, 

12). Zavzetost je najpogosteje označena kot čustvena in intelektualna zaveza organizaciji 

(Saks 2006, 601) ali kot samovoljni trud zaposlenih pri njihovem delu (Saks 2006, 601). Kahn 

(1990, 700) je zavzetost opisal kot simultano stanje zaposlenosti, izražanje samega sebe v 

najboljši obliki, ki podpira odnose do dela in drugih, osebne prisotnosti (fizične, miselne in 

čustvene) in aktivne vloge s polno učinkovitostjo. Zavzeti zaposleni so energični, pozitivno 

povezani s svojim delom, z občutkom, da opravljajo svoje delo učinkovito (Burke in dr. 2009, 

5). Koncept zavzetosti zaposlenih je pogosto zamenjan z zadovoljstvom ali srečo, prava 

definicija pa ima globlji pomen. Zavzetost je nivo psihološke investicije zaposlenega v 

podjetje (MacPherson, Oehler in Adair 2017, 1). Najbolj zavzeti zaposleni imajo pozitivno 

predstavo o podjetju, v katerem delajo, njegovi strategiji in kulturi. Uživajo visok nivo 

možnosti izbire in kontrole svojega delovnega mesta in so sposobni delati sami ali v skupini. 

Majhne skupine visoko zavzetih zaposlenih se počutijo dobro v svojem podjetju in imajo rade 

delovno okolje (Steelcase Inc. 2016, 19). V delo so delavci čustveno vpleteni in osredotočeni 

na ustvarjanju vrednosti za podjetje vsak dan (Gallup Inc. 2013, 6). Člani skupine, ki so 

zavzeti skupno sodelovanje, lahko rešijo probleme, ki nastopijo v podjetju. V skupini 

izboljšajo medosebne odnose, skupina je bolj učinkovita, člani skupine pa bolj samozavestni. 

Posledično se zmanjša možnost za odhod posameznikov iz skupine ali podjetja (Muhammad 

in Hazril (2014, 46). Wellins, Bernthal in Phelps (2006, 2) zavzetost poimenujejo kot stopnjo, 

do katere zaposleni uživajo in verjamejo v to, kar delajo, in se za to čutijo cenjene.  
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Slika 6: Model zavzetosti Aon Hewitt 

Vir: Žontar 2016, 24. 

Za lažje razumevanje zavzetosti na mikro nivoju (v podjetju) si bomo najprej ogledali stanje 

iz širše perspektive. Organizacija Aon, ki je izvedla svetovno raziskavo zavzetosti zaposlenih, 

z naslovom »2017 Trends in global employee engagement« je prišla do zanimivih zaključkov 

(MacPherson, Oehler in Adair 2017, 1). Zavzetost je merila s t. i. Say, Stay, Strive metodo 

(slika 6), po kateri so zaposleni vprašani povedo, ali pozitivne stvari o podjetju, v katerem 

delajo in ga branijo, ali nameravajo ostati v tem podjetju dlje časa in ali so motivirani za 

maksimalni trud, da bi bilo podjetje uspešno. Model ponuja popolno sliko dejavnikov 

izkušnje pri delu, kateri vodijo do višje zavzetosti. Raziskava je vsako leto izvedena v več kot 

1000 organizacijah po svetu. V letih 2015 in 2016 se je odzvalo več kot pet milijonov 

respondentov, zaposlenih tako v malih podjetjih kot velikih korporacijah. Študija, ki zajema 

več kot 60 različnih panog industrije, ugotavlja, da v zadnjem letu zavzetost v svetovnem 

merilu upada. Letno gibanje izmerjene zavzetosti na globalnem nivoju prikazuje slika 7. 

Trend gre pripisati politično deljenim narodom, populistični sentimentalnosti, presenetljivim 

volilnim rezultatom, strahu in tesnobi. 

 

Slika 7: Globalna zavzetost 

Vir: MacPherson, Oehler in Adair 2017, 1. 

Razlike v zavzetosti med celinami so precejšnje. Zavzetost je najvišja v Latinski Ameriki (75 

%) in še raste, sledi ji Severna Amerika (64 %), kjer rahlo pada, v sredini je Azija (62 %) z 
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negativnim trendom, Afrika (61 %) se izboljšuje in na repu lestvice je EU (58 %), katere trend 

pa negativen. Leto 2017 je za EU pomembno; Nizozemska, Francija, Nemčija in Italija so 

imele ali pa še bodo imele volitve, ki lahko porušijo zaupanje v EU. Negotovost povzroča 

vsesplošna politična situacija in razprave o EU dveh hitrosti. Svoj davek terjajo tudi begunska 

kriza v Siriji, politična situacija v Turčiji in Brexit. Primerjava  EU rezultatov z globalnimi je 

razvidna iz slike 8. 

 

Slika 8: Zavzetost zaposlenih v EU in po svetu 

Vir: MacPherson, Oehler in Adair 2017, 11.  

Podobno raziskavo z nazivom »State of the global workplace – Employee engagement 

insights for business leaders worldwide« (Gallup Inc. 2013) je leta 2013 izvedel Gallup Inc., 

ena največjih raziskovalnih organizacij z več kot 80 let izkušenj s področja vedenja 

zaposlenih. Ugotovitve so nastale na podlagi ocenjevanja 142 držav po vsem svetu, med 

letoma 2011 in 2012. Med glavnimi ugotovitvami raziskave je dejstvo, da imajo države 

zgornje četrtine lestvice zavzetosti, pomembno višjo produktivnost, dobičkonosnost, ugled na 

trgu in manjšo fluktuacijo, absentizem in manj nesreč pri delu. V povprečju je v preučevanih 

državah 13 % zavzetih, 63 % nezavzetih in 24 % aktivno nezavzetih. Stopnja zavzetosti od 

regije do regije precej variira (Gallup Inc. 2013, 7). Stanje Zahodne Evrope je malenkost 

boljše, vendar še vedno slabo glede na ostale razvite dele sveta, kot so ZDA, Kanada, 

Avstralija in Nova Zelandija. 14 % zavzetih zaposlenih, 66 % nezavzetih in 20 % aktivno 

nezavzetih je bilanca dela Evrope, kamor sodi tudi Slovenija. Naša dežela se je med 19 

državami uvrstila pod povprečje, v primerjavi z ostalimi 141 opazovanimi  državami po svetu 

pa je le 42 izmed njih nižje ocenjenih. Podatki za Slovenijo so 15 % zavzetih, 70 % 

nezavzetih in 16 % aktivno nezavzetih. Zgovoren je tudi podatek, da je med 19 državami le 7 

takih, ki imajo več zavzetih kot nezavzetih zaposlenih. Med bolj zavzetimi zaposlenimi v tej 

regiji so kmetje, gozdarji, gradbeniki in vodje, največ aktivno nezavzetih pa je med 

proizvodnimi delavci, administrativnimi delavci, šoferji. Zaposlenih s terciarno izobrazbo je 

več med aktivno nezavzetimi kot med zavzetimi, obratno pa je pri nižje izobraženih, kar je 

neprimerljivo z drugimi državami, vključenimi v raziskavo (Gallup Inc. 2013, 91–93). 
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Slika 9: Vpliv zavzetosti na ključne kazalnike uspešnosti 

Vir: Ayre 2016. 

Zavzetost zaposlenih je za organizacije kritičen in pomemben element pri njihovem uspehu 

(Al Mehrzi in Singh 2016, 832) (slika 9). Je gonilna sila v času ekonomske rasti in 

pomembneje, v času nesigurnosti in spremenljivosti trga (Steelcase Inc. 2016, 5). Nezavzeti 

zaposleni dvigajo stroške podjetju, upočasnjujejo izvedbo projektov, izčrpavajo vire in 

spodkopavajo cilje podjetja, s tem pa spodbujajo trud konkurence. Študija organizacije 

Steelcase (Steelcase Inc. 2016, 5), izvedena v 17 državah s pomočjo več kot 12.000 

respondentov, je pokazala, da je več kot tretjina zaposlenih v sedemnajstih najmočnejših 

gospodarstvih (državah) nezavzetih in še ena tretjina takšnih, ki ne delajo proti podjetjem, v 

katerih delajo, ampak se tudi ne trudijo doprinašati k uspehu teh podjetij. Študija je potrdila 

povezavo zavzetosti z zadovoljstvom pri delu. 13 % zelo zadovoljnih zaposlenih je tudi zelo 

zavzetih in na drugi strani 11 % je zelo nezadovoljnih in nezavzetih.  

Raziskava Gallupa (Gallup Inc. 2013, 107–8) je pokazala, da imajo podjetja z najbolj 

zavzetimi zaposlenimi v svoje programe vgrajeno strategijo in filozofijo vršnega vodstva. 

Njihovi vodje zavzemajo pristop »od vrha navzdol« po hierarhični lestvici, tako najprej 

poskrbijo za zavzetost vodstvenega tima, ki nato prenaša zavzetost do nižjih nivojev. Z 

načinom svojega dela, kulturo in vrednotami vodje izžarevajo zavzetost, pa naj si bo to na 

sestankih s sodelavcem, srečanjih z zaposlenimi ali na regionalnem poročanju družbe. 

Najboljši vodje komunicirajo vpliv zavzetosti z zaposlenimi skozi vse leto in jim predstavljajo 

dobre prakse. Izkoristijo vsako priložnost in kanal za krepitev zaveze k zavzetosti. Najboljša 

podjetja pričnejo s privzgojo zavzetosti zaposlenih že od njihovega prvega dne na delovnem 

mestu. Za vsakega posameznika vodijo karierni načrt, del katerega je tudi zavzetost. Načrtuje 

se tako razvoj posameznika kot skupin. Zavzetost zaposlenih v teh podjetjih je del kadrovske 

strategije. Kot nadalje ugotavlja raziskava, transformacija ni enostavna. Zahteva veliko 

energije za vpeljavo sprememb in še več za vzdrževanje stanja, vendar je izvedljivo, učinek 

pa je izjemen. Podjetja, ki so to uspela izvesti, beležijo povišano produktivnost in 

dobičkonosnost. Lažje obdržijo talente in zaradi zavzete kulture postanejo zanimiva tudi za 



 

31 

talente od zunaj. Dobijo največ od svojih zaposlenih in tudi od odjemalcev. Robinson, 

Perryman in Hayday (2004, 23) so dejavnike zavzetosti popisali v diagnostičnem orodju, kot 

prikazuje slika 10. 

 

Slika 10: Dejavniki zavzetosti zaposlenih: diagnostično orodje 

Vir: Robinson, Perryman in Hayday 2004, 23. 

Wellins, Bernthal in Phelps (2006, 3–4) poudarjajo štiri razloge, zakaj bi morala biti zavzetost 

zaposlenih sestavni del strategije vsakega podjetja. Zaposleni so postali primarni vir 

konkurenčen prednosti. Medtem ko se izdelke in storitve enostavno kopira, se z znanjem in 

strastjo tega ne da narediti. Zadržanje in bitka za talente je na trgu aktualna. Uspešni 

posamezniki delajo za podjetja, kjer so lahko zavzeti. Razvoj zavzetosti sicer zahteva 

potrpljenje in čas, vendar je relativno enostavno za vpeljavo, če si podjetja to res zastavijo. 

Dokazano v številnih raziskavah zavzetost pomembno vpliva na uspešnost poslovanja.  

4.2 Nivoji zavzetosti zaposlenih 

Kot smo deloma že spoznali v tem poglavju pri zavzetosti opazujemo tri različne nivoje, ki jih 

je podrobneje opisal Gallup (2013, 17). 

Zavzeti: delajo s strastjo in čutijo globoko povezanost s podjetjem. Prinašajo inovacije in 

dajejo zagon podjetju. So najboljši sodelavci. Sodelujejo pri izgradnji organizacije, institucije 

ali agencije in so zadaj za vsem dobrim kar v njih zgodi. Ti zaposleni so vključeni, 

entuziastični in zapriseženi svojemu delu. Dobro poznajo področje svojega dela in iščejo 

nove, boljše načine za doseganje ciljev. So 100 % psihološko posvečeni svojemu delu. 

Zavzeti zaposleni so edini, ki v podjetje privabljajo nove odjemalce. Ena od Gallupovih 

raziskav (Gallup Inc. 2013, 21) je pokazala, da visoko zavzeti v podjetju naredijo dvakrat 

toliko kot tisti, ki so na repu aktivno nezavzetih. Zavzeti zaposleni so bolj optimistični glede 

ekonomije in bolj zaupljivi v poslovno okolje. Imajo trikrat večje možnosti za uspeh kot 

aktivno nezavzeti. Rice, Marlow in Masarech (2012, 25–26) vidijo zavzete zaposlene kot vrh 
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skupnega interesa podjetja in zaposlenega. So pogosto vodje, formalni ali neformalni. 

Zavzetost pa ni samoumevna. V primeru večje reorganizacije podjetja se lahko ob neustrezni 

komunikaciji vodstva situacija tudi spremeni. 

Nezavzeti: ti zaposleni so duhovno odsotni. V delo in podjetje vlagajo svoj čas, ampak ne 

energije ali strasti. Njih je najtežje določiti. So sovražni in razdiralni. Pojavijo se na delu in 

preživljajo z minimalno ali brez skrbi za odjemalce, produktivnost, dobičkonosnost, odpadke, 

varnost, naloge in namen skupine ali razvijajočih se strank. Razmišljajo o malici ali 

naslednjem odmoru. Sami sebe izključijo. Nekateri od teh zaposlenih naj bi skrbeli za 

prodajne trge podjetja in bili v pomoč svojim sodelavcem. Zasedajo lahko celo položaje v 

vršnem vodstvu. Nosijo torej veliko odgovornost, zato je lahko njihova nezavzetost kritična 

za podjetje. Po prepričanju Rice, Marlow in Masarech (2012, 28–30) zaposleni v podjetje ne 

vstopijo kot »gnilo jabolko«, ampak to šele postanejo. Nezavzeti so po njihovem mnenju 

najbolj odsotni od prioritet podjetja. Zavedajo se, da so odsotni, in se pogosto počutijo 

nemočne, nekoristne in necenjene. Od dela ne dobijo tistega, kar pričakujejo, prav tako tudi 

podjetje ne dobi od njih (Izguba – Izguba situacija). Pogosta izjava nezavzetih je, da planirajo 

oditi. Če zapustijo podjetje, se težave običajno rešijo same, rezultat je pozitiven. Problem je, 

da večina izmed njih ne odide (Rice, Marlow in Masarech 2012). 

Aktivno nezavzeti: to so zaposleni, ki niso le nezadovoljni pri delu, ampak celo aktivno 

razmišljajo, kako škoditi podjetju. Dnevno takšni zaposleni rušijo, kar zavzeti dokončajo. 

Prisvajajo si čas svojega vodje, imajo več nesreč pri delu, zaslužni so za več incidentov, 

prispevajo h krčenju podjetja, veliko so na bolniškem dopustu in odpovejo pogosteje kot 

zavzeti sodelavci. Vse to, kar zavzeti delajo, kot na primer reševanje problemov, inoviranje, 

pridobivanje novih strank, se aktivno nezavzeti trudijo ne narediti (Gallup Inc. 2013, 17). 

4.3 Merjenje zavzetosti zaposlenih 

Vsa vodstva podjetij bi se morala zavedati pomembnosti zavzetosti zaposlenih. Na enormni 

porast aktualnosti te teme kaže tudi preko 2 milijona zadetkov ključne besedne zveze 

»employee engagement« na svetovnem spletu in številni ponudniki storitev za dvig zavzetosti 

in orodij za merjenje zavzetosti v podjetjih ugotavljata Bakker in Schaufeli (2008, 150–51). 

Menita, da je še vedno prisotno veliko razhajanje med korporativnimi interesi za zavzetost 

zaposlenih in akademskim raziskovanjem. Wellins, Bernthal in Phelps (2006, 8) vidijo smisel 

merjenja zavzetosti v tem, da je izvedba relativno enostavna, zanesljiva in v večini primerov 

ne zahteva več kot 10 do 15 minut časa zaposlenega. Izvedba tudi ni draga. Ker je zavzetost 

povezana s poslovno uspešnostjo, lahko podjetje posredno izboljša poslovanje. Če vodstvo 

resnično verjame v moč zavzetosti, lahko izpelje korenite spremembe. V nadaljevanju smo 

preučili nekaj dostopnih in preverjenih vprašalnikov. 
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4.3.1 Q12 

Gallup Inc. meri zavzetost zaposlenih na podlagi njihovih odzivov na vprašalnik Q12 (Gallup 

Inc. 2013, 14), ki je sestavljen iz 12 elementov delovnega mesta, z dokazano povezavo z 

delovno uspešnostjo. Za identifikacijo teh elementov je Gallup porabil leta in izvedel več 

tisoč intervjujev v različnih organizacijah, v večini industrij po svetu. Od devetdesetih let, ko 

je bil vprašalnik dokončan in preverjen, je bilo vanj vključenih 25 milijonov zaposlenih iz 2,8 

milijona delovnih skupin v 195 državah, v 70 jezikih (Gallup Inc. 2013, 109). Instrument je 

podrobneje opisan v naslednjem poglavju, pri pojasnitvi empiričnega dela naloge, saj smo ga 

uporabili pri izvedbi naše raziskave.  

4.3.2 UWES (Utrecht Work Engagement Scale) 

Avtorji Schafeli, Bakker in Salanova (2006) so ga razvili na podlagi treh lestvic zavzetosti 

zaposlenih. To so življenjska energija, predanost in zanos. Uvodoma je imel vprašalnik 24 

pod sestavin, po psihometričnih testiranjih in oceni pa so bile te skrčene na 17. Zanos ima 6 

pod sestavin, predanost 5, življenjska energija pa 6. Vprašalnik je bil skrajšan iz 

pragmatičnega razloga, da bi bil bolj optimalen za respondente. Pri reševanju zaposleni 

odgovarjajo na vprašanja, kako se počutijo na delovnem mestu. Na razpolago imajo šest 

stopenjsko Likertovo lestvico (Schaufeli, Bakker in Salanova 2006, 701–14). 

4.3.3 DDI E3 (Development Dimension International E3 measure) 

E3 vprašalnik je stroškovno učinkovit način merjenja in povečevanja zavzetosti zaposlenih. 

Sestavljenih je iz petih sklopov in dodatka. Sklopi se nanašajo na usklajenost vloženega truda 

s strategijo, opolnomočenje, timsko delo in sodelovanje, razvojne načrte in podporo ter 

priznanje. Dodatek vključuje zadovoljstvo in lojalnost. Skupaj ima vprašalnik 20 trditev 

(Wellins, Bernthal in Phelps 2006, 26–28). Anketa je najbolj učinkovita takrat, ko v njej 

sodelujejo vsi zaposleni in se po izvedbi naredi ponovni pregled aktivnosti za izboljšanje 

stanja. Izvedba ima štiri faze. Najprej se načrtuje potek anketiranja in prilagodi vprašalnike 

tako, da so dostopnejši respondentom. Sledi izvedba testiranja in analiziranje rezultatov. 

Pridobljene rezultate se predstavi vsem zaposlenim in od njih pridobi podporo za vpeljavo 

izboljšav. Spremembe mora vključevati tudi strategija podjetja, ki poskrbi tudi za zadostne 

vire za spremembo (DDI, Inc. 2006, 1–3). 

4.3.4 IES (Institute for Employment study survey) 

Model IES predstavlja povezavo med posameznikovim počutjem cenjenosti in vključenosti 

ter zavzetostjo. Vprašalnik je bil preizkušen na več kot 10.000 respondentih iz 14 podjetij, na 
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zaposlenih vseh hierarhičnih nivojev in področij dela. Sestavljen je iz 12 trditev (Robinson, 

Perryman in Hayday 2004, 1–14). 

4.4 Posledice nezavzetosti zaposlenih 

Nezavzeti zaposleni so z aktivnim usmerjanjem proti cilju v breme podjetjem (Steelcase Inc. 

2016, 14). Nekateri vodje verjamejo, da so nezavzeti zaposleni majhne skupine godrnjavih 

posameznikov, ki jih je težko spremeniti. Najverjetneje jih vidijo kot nadlogo in ne resno 

težavo podjetja. Študija (Steelcase Inc. 2016, 14) kaže, da je skupina nezavzetih v podjetju 

največja, tako podjetja izplačujejo mesečni dohodek več kot tretjini tistih, ki rušijo njihov 

uspeh. Posledice nezavzetosti se kažejo v povečanem absentizmu, pomanjkanju inovativnosti,  

pomanjkanju usmerjenosti k odjemalcem, visoki fluktuaciji in negativnem mnenju in 

prenašanju informacij o podjetju (Nink 2009). Raziskava v Nemčiji je zabeležila v povprečju 

8 dni odsotnosti aktivno nezavzetih zaposlenih na leto, medtem ko so zavzeti manjkali v 

povprečju 4 dni. 48 % zavzetih se je strinjalo, da jim podjetje omogoča kreativno delo. V 

povprečju je v polletnem obdobju vsak zavzeti zaposleni prijavil 9,8 inovativnih idej. Le 3 % 

aktivno nezavzetih se je strinjalo s kreativnimi pogoji v podjetju in samo 3,4 inovativne ideje 

so v istem času prijavili ti zaposleni. 66 % zavzetih se je strinjalo, da njihove dnevne 

aktivnosti sledijo zadovoljevanju potreb odjemalcev in le 35 % aktivno nezavzetih je menilo 

enako. Na vprašanje ali bodo v podjetju ostali več kot leto dni je pritrdilno odgovorilo 94 % 

zavzetih in 56 % aktivno nezavzetih. To je pomemben podatek ob dejstvu, da je cena 

nadomestitve zaposlenega ocenjena na približno 150 % njegove plače (Nink 2009). Zaposleni 

so glasniki svojih podjetij in s prenašanjem govoric izven podjetja vplivajo na njegovo 

podobo. Zavzeti zaposleni so v raziskavi v 81 % priporočili izdelke in storitve svojega 

podjetja. Med aktivno nezavzetimi je bilo takšnih le 18 % (Nink 2009). Nezavzetost vodi v 

odsotnost povezanosti, pomanjkanje energije, obrambno držo zaposlenega, tako da postane na 

določen način avtomatski. To stanje povzroči pomanjkanje treh psiholoških pogojev: 

smiselnosti, varnosti in razpoložljivosti (Rock 2016, 23). Negativizem nezavzetih se lahko 

razširi na sodelavce. Ti se na  pritoževanje lahko odzovejo s presojanjem svojih pravic na 

delovnem mestu. Nezadovoljni zaposleni posameznik lahko hitro vpliva na skupino, kar je 

izziv tudi za vodjo. Ob neustreznem reagiranju se lahko zamaje tudi njegova kredibilnost. Če 

se takega zaposlenega ne da spremeniti, je prenehanje sodelovanja v korist tako podjetju kot 

zaposlenemu (Rice, Marlow in Masarech 2012, 28–30). Tako kot za podjetje, ki ima 

nezavzete in aktivno nezavzete zaposlene, ti tudi za celotno gospodarstvo pomenijo enormno 

finančno breme. Na območju ZDA zaradi aktivne neangažiranosti beležijo letno od 450 do 

550 milijard dolarjev dodatnih stroškov. V primeru Nemčije je ta znesek od 151 do 186 

milijard dolarjev letno (Gallup Inc. 2013, 7). 
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4.5 Dvigovanje nivoja zavzetosti zaposlenih 

Zavzeti zaposleni so motor ki poganja podjetje. Ti zaposleni niso samo bolj produktivni 

ampak prispevajo tudi več idej in inovativnosti, kar predstavlja dodano vrednost podjetju 

(Steelcase Inc. 2016, 15). Globalna študija (Steelcase Inc. 2016, 13–40) o zavzetosti 

zaposlenih je potrdila povezavo med zavzetostjo in petimi dejavniki v podjetju.  

Zadovoljstvo zaposlenih: zadovoljni zaposleni gojijo pozitivni pogled na podjetje, so nanj 

ponosni, za delo bi ga priporočili tudi drugim, sami se v njem vidijo dolgoročno. K 

zadovoljstvu veliko prispeva narava njihovega dela. Možnosti za druženje s sodelavci, 

zagotovljen mir za delo, delitev nalog in uspehov, dober pretok informacij, odprta dvosmerna 

komunikacija idr. dajejo smisel delu. Visoko zavzetim zaposlenim veliko pomeni delovni 

prostor (velikost, temperatura, osvetljenost, opremljenost), ki jim povečuje optimizem za 

opravljanje nalog in skrb podjetja za zdravje in varnost zaposlenih. Vse to opisuje dobro 

počutje na delovnem mestu.  

Kontrola nad delom: zavzeti imajo večjo kontrolo nad svojim delom. Vplivajo lahko na to, 

kaj bodo delali, kje bodo delali in kako si bodo razporedili prosti čas. Pri delu se lahko 

skoncentrirajo in delajo tudi v skupinah brez motenj. Pomembna je personifikacija delovnega 

mesta, ki nudi mir za delo in zasebnost. Mobilna tehnologija: zaposlenim omogoča 

fleksibilnost pri opravljanju dela. Svobodno lahko delajo tudi izven svojega delovnega mesta. 

Delovno okolje: kljub temu, da delo postajo vedno bolj sodelovalno in mobilno, ostaja 

tradicionalna prostorska organizacija bolj priljubljena. Prostorsko ločevanje zaposlenih, 

običajno po funkcijah, ponuja večjo samokontrolo nad delom kot odprti prostori in zato višje 

zadovoljstvo zaposlenih. Kulturna skladnost: ugotovitev te študije je, da največ nezavzetih 

zaposlenih prihaja iz razvitih gospodarstev, medtem ko je večji del zavzetih iz držav v 

razvoju. Predvideva se, da k temu pripomorejo hierarhične strukture in delovne norme, ki so 

vpeljane v podjetjih razvitega sveta in povzročajo stres na delovnem mestu. To dejstvo bi 

morale globalne organizacije upoštevati pri oblikovanju delovnih mest.  

 

Slika 11: Celostno blagostanje na delovnem mestu 

Vir: Steelcase Inc. 2016, 42. 
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Za pospeševanje zavzetosti v podjetjih, (Steelcase Inc. 2016, 42) predlaga delovna mesta, ki 

podpirajo dobro počutje zaposlenih. Celovit pristop upošteva fizične, miselne in čustvene 

potrebe (slika 11). To vključuje telesno dnevno aktivnost, ki krepi energičnost, pogoje za 

jasno razmišljanje, reševanje problemov in ustvarjanje novih idej ter socialno povezovanje.  

Gallup Inc. na podlagi ugotovitev raziskave (2013, 10) za izboljšanje zavzetosti predlaga 

naslednje aktivnosti.  

Vnašanje zavzetosti v dnevno komunikacijo v podjetju: v podjetjih z visoko stopnjo zavzetosti 

poteka redna komunikacija med vsemi nivoji zaposlenih. Komunikacija vodij in neformalna 

komunikacija med zaposlenimi spodbuja kulturo zavzetosti. Ustrezno merjenje zavzetosti v 

podjetju: če izvajamo meritve stanja moramo zaposlene predhodno ustrezno obvestiti in jim 

obrazložiti, za kaj gre in kakšna je vrednost rezultatov za njih. Največja napaka, ki jo podjetja 

delajo je, da izvedejo meritve, potem pa ne sprejmejo nobenih akcij v smeri izboljšanja stanja. 

Osredotočenje na zavzetost na lokalnem nivoju (v podjetju): sprememba na bolje se zgodi, ko 

so aktivnosti za spremembe komunicirane od vodstva navzdol. Podjetja se zavejo prave 

dodane vrednosti zavzetosti, ko je ta povezana s pričakovanimi rezultati. Opolnomočenje 

zaposlenih za realizacijo ciljev prinese pomembno razliko v delovno okolje. Izbrati prave 

vodje: ne glede na to, ali podjetje napreduje vodjo iz obstoječih zaposlenih ali zaposli 

zunanjega sodelavca, mora izbrati osebo s pravimi talenti za podporo, opolnomočenje in 

zavzemanje njenih zaposlenih. Postavitev vodij ne sme biti nagrada, ampak premišljena 

akcija. Usposabljati vodje za krepitev zavzetosti zaposlenih: Gallupova raziskava je pokazala, 

da so vodje primarno odgovorni za zavzetost zaposlenih. Podjetja morajo zato trenirati vodje, 

da igrajo aktivno vlogo pri zavzetosti zaposlenih in so tudi sami zavzeti. Določiti realne cilje 

zavzetosti: medtem ko si podjetja postavljajo visoke leteče splošne cilje, morajo biti cilji 

zavzetosti postavljeni smiselno, da zaživijo v dnevnih izkušnjah zaposlenih. Zagotoviti je 

treba tedensko komunikacijo ciljev na srečanjih zaposlenih in ena na ena sestankih. Najti 

način za zbližanje z zaposlenimi: zaposleni imajo različne potrebe in pričakovanja, ki vplivajo 

na njihovo zavzetost. Na njihovo izkušnjo z delom vplivajo ekonomski pogoji, lokalna 

kultura, vrsta dela, nivo izobrazbe. Vodje se morajo zavedati teh dejavnikov in priložnosti, da 

ob vsakem stiku spodbudijo zavzetost in navdušijo za samoiniciativni trud zaposlenih.  

Zaposleni, ki imajo jasno informacijo, za kaj se njihovo podjetje zavzema in v čem se 

razlikuje od konkurence, so bolj zavzeti in bolj aktivno podpirajo in predstavljajo njegove 

izdelke ter storitve (Gallup Inc. 2013, 18). Ena od raziskav je pokazala nabor šestih 

osebnostnih lastnosti, ki so pomembno povezane z zavzetostjo za delo in jih imajo nekateri 

posamezniki ne glede  na to, kje in kaj delajo. To so zvestoba delu, naklonjenost, psihološka 

stabilnost, odprtost za izkušnje, ciljna naravnanost in samozavedanje (Wellins, Bernthal in 

Phelps 2006, 11). 

Eden od inovativnih pristopov k načrtnemu povečevanju zavzetosti je model 10C (Crim in 

Seijts 2006), ki poudarja deset področij. Povezava (Connect): vodje morajo pokazati, da 
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cenijo zaposlene. Zavzetost zaposlenih se odraža v njihovem odnosu z vodjo. Kariera 

(Career): vodje morajo skrbeti za izzivalna delovna mesta, ki nudijo razvoj zaposlenim. 

Predati jim morajo odgovornosti. Jasnost (Clarity): vodje morajo komunicirati jasno vizijo. 

Zaposleni potrebujejo jasne cilje in informacijo za kaj delajo. Z informacijami se ne sme 

manipulirati, izsiljevati in kontrolirati zaposlenih. Prenos (Convey): uspešni vodje dnevno 

izboljšujejo veščine svojih sodelavcev in ustvarjajo majhne zmage, ki pomagajo skupini 

doseči največ. Čestitke (Congratulate): zaposleni pogosto dobivajo takojšne povratne 

informacije kadar naredijo napako ali je njihov rezultat pod pričakovanji. Enako si želijo 

pohval in priznanj za dobro opravljeno delo. Doprinos (Contribute): zaposleni hočejo vedeti, 

da njihovo delo prinaša koristi podjetju in ima pomen. Dobri vodje jim pomagajo razumeti 

kako prispevajo k uspehu in prihodnosti podjetja. Kontrola (Control): zaposleni želijo 

sodelovati pri sprejemanju odločitev. To krepi njihovo zaupanje in kulturo v kateri 

prevzemajo pobudo nad problemi in predlagajo rešitve. Sodelovanje (Collaborate): 

posamezniki, ki imajo podporo in zaupanje skupine, presegajo rezultate drugih posameznikov 

in skupin, v katerih nimajo dobrih odnosov. Dobri vodje ustvarjajo skupine. Kredibilnost 

(Credibility): vodje se morajo zavzemati za dober sloves in etične standarde. Zaposleni želijo 

biti ponosni na svoje delo, dosežke in podjetje, v katerem delajo. Zaupanje (Confidence): 

veliki vodje krepijo zaupanje zaposlenih z visokimi etičnimi poslovnimi standardi. Zaposleni 

se z njim poistovetijo. Neverodostojno vedenje vodje spravlja v zadrego tudi zaposlene. 

Po desetletjih raziskovanja vedenja zaposlenih na delovnem mestu je Gallup Inc. razvil 

unikatne vpoglede in strategije za krepitev zavzetosti (Gallup Inc. 2013, 39–48). Glavni 

pomen daje izboru pravih ljudi: čeprav je pri izboru kandidatov za delo pomembnih veliko 

dejavnikov je med pomembnejšimi tisti, ki kaže na vedenje v vlogi zaposlenega. Gallup trdi, 

da je talent močan napovedovalec zavzetosti in uspešnosti pri delu. Veliki vodje kažejo 

zavzetost na več nivojih. Prvič, kažejo naravno skrb za svoje ljudi. Z izgradnjo trdnega, 

zaupanja vrednega odnosa s sodelavci vzpostavijo odprto in pozitivno atmosfero, v kateri se 

zaposleni počutijo podprte in zavzete. Drugič, vodje kažejo enako izraženo potrebo po 

doseganju rezultatov kot interesu za sodelavce kot posameznike. Tretjič, veliki vodje cenijo 

talente in vanje vlagajo sredstva. Pozorni so na kakovost posameznikov in omogočajo razvoj 

njihovih talentov. Izbira pravega vodje v podjetju ima neposreden vpliv na zavzetost 

zaposlenih. Razvoj prednosti zaposlenih (opolnomočenje): pri zaposlenih, ki uporabljajo svoje 

prednosti, obstaja šestkrat večja verjetnost, da bojo zavzeti pri delu. Gallup je ugotovil, da je 

razvoj posameznikovih prednosti bistveno učinkovitejši od popravljanja njegovih šibkosti. 

Najboljša možnost zaposlenih za rast in razvoj je v tem, da najdejo način, v katerem najbolj 

naravno razmišljajo, čutijo, se vedejo in na tem gradijo svoje prednosti. Dokazano je, da 

treningi zaposlenih na pristopu osebnih prednosti povečajo produktivnost, dobičkonosnost in 

zmanjšajo odhode zaposlenih iz podjetja. Nasprotno je bilo ugotovljeno, da je imel vodja, ki 

je ignoriral svoje sodelavce v skupini 40 % aktivno nezavzetih. Zaposleni lahko najbolj 

izrazijo svoj potencial takrat, ko delajo kar najbolje znajo. Zaposleni se lahko svojih prednosti 

ne zavedajo ali pa jih jemljejo kot samoumevne. Naloga vodje je, da sposobnosti zaposlenih 
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pomaga prepoznati. Naslednje kar mora narediti je uskladiti talente s pričakovanji vloge, ki jo 

opravlja zaposleni. Talente enega je treba uskladiti s talenti drugega v skupini, da podpirajo 

skupne cilje. Za ponotranjenje razumevanja lastnih prednosti se je treba srečevati na skupnih 

srečanjih. Prednosti se vključi v letne cilje in razgovore z zaposlenimi, da postanejo del 

vsakdana. Znotraj podjetja se določi promotorje pristopa osebnih prednosti, ki posameznikom 

pomagajo te prednosti izkoriščati. Povečanje blagostanja zaposlenih: zavzeti zaposleni so 

boljšega zdravja in imajo bolj zdrave življenjske navade kot nezavzeti in aktivno nezavzeti. 

Vlaganje podjetij v blagostanje zaposlenih dokazano povečuje (Gallup Inc. 2013, 46) 

konkurenčno prednost na svetovnem trgu. Zavzeti zaposleni imajo manj kroničnih obolenj kot 

so povišan krvni pritisk, povišan holesterol, diabetes, diagnosticirana depresija, debelost in 

srčna kap. Zanje je značilno, da se bolj zdravo prehranjujejo, so konstantno telesno aktivni, 

zaužijejo več sadja in zelenjave. Podjetja, ki se trudijo izboljšati zavzetost zaposlenih, 

istočasno izboljšujejo kakovost življenj njihovih zaposlenih in zmanjšujejo stroške zmanjšane 

produktivnosti zaradi bolniške odsotnosti. Vloga vodij pri izboljševanju blagostanja je v 

vključitvi le tega v strategijo. Posameznik, tako tudi vodja, ki se počuti dobro, lahko prenese 

občutke tudi na sodelavce. Pomembno je govoriti o zavezi k blagostanju, da se goji zavedanje. 

Zaposlene se seznanja z možnostmi, ki jim jih mogoče podjetje ponuja. V praksi so ocene 

tveganja za zdravje, telovadba, sodelovanje z lokalno skupnostjo, programi zdrave prehrane 

idr. Ko se enkrat vzpostavi program za izboljšanje počutja zaposlenih, ga je potrebno 

vzdrževati. To lahko uspe z odgovornimi vodji, ki prevzemajo pobudo in spremljajo 

napredek. Aktivnosti za izboljšavo zaposlenim vključijo v letne razvojne plane in cilje. 

Ustvarjajo okolje, v katerem se govori o dobrem počutju in imajo zaposleni možnost delati na 

njem. Zdrav način razmišljanja mora postati vključen v dnevno rutino zaposlenih. Vodja 

lahko pripomore k temu, da se zaposleni vključijo v zdravstvene programe, socialne in fizične 

aktivnosti in da so v čajnih kuhinjah bolj dostopna zdrava živila.  

Zavzetost je dvosmerni proces med vodjo in zaposlenim pri čemer vodja proces aktivira, 

razvija in vzdržuje. Najpomembnejši motivator za zavzetost zaposlenih je, imeti smisel in 

čutiti vključenost in spoštovanje s strani podjetja (Schultz in Walt 2015, 67). 
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5 RAZISKAVA POVEZAVE MED TIPOM UPRAVLJANJA KONFLIKTOV 

VODIJ IN ZAVZETOSTJO ZAPOSLENIH 

Raziskava je bila izvedena v globalnem podjetju, ki deluje po celem svetu in se ukvarja z 

razvojem, proizvodnjo in trženjem svojih izdelkov. Omejili smo se na proizvodni del ene 

izmed slovenskih lokacij, v okviru katere smo vključili vse hierarhične nivoje. S tem 

podjetjem imamo sicer neposredni odnos, saj zanj delamo. Objektivnost raziskave ni 

vprašljiva, kajti v procese, ki smo jih merili, osebno nismo vpleteni. Raziskava je potekala v 

avgustu 2017. 

5.1 Opis vzorca 

Za namene kvantitativne raziskave povezave med tipom upravljanja konfliktov vodij in 

zavzetostjo zaposlenih smo oblikovali vzorec petih proizvodnih obratov, ki so med seboj 

homogeni. Vsi se ukvarjajo s proizvodnjo in kontrolo kakovosti proizvedenih izdelkov iste 

vrste. Obrati so na isti lokaciji v isti zgradbi. Vsi organizacijsko spadajo pod isto korporativno 

enoto, z istimi cilji, vrednotami in vedenji ter istim vršnim vodstvom. Režim dela na obratih 

je primerljiv, prav tako zahtevana stopnja izobrazbe in sistemizacija delovnih mest. Obrati so 

primerljivi tudi po številu zaposlenih (preglednica 3), z izjemo enega, ki je nekoliko večji. 

Najmanjši obrat ima 49 zaposlenih, največji pa 77. Vsak obrat ima svojega formalnega vodjo 

in je zaključena celota. 

Preglednica 3: Število zaposlenih po obratih  

Obrat Število zaposlenih 

Obrat 1 77 

Obrat 2 52 

Obrat 3 47 

Obrat 4 49 

Obrat 5 52 

Skupaj 277 

V raziskavo zavzetosti smo vključili štiri različna delovna mesta (funkcije), ki so neposredno 

povezana s procesi v proizvodnji. Te funkcije so po zahtevnosti razdeljene na: operater, 

tehnik, mehanik in vodja izmene. Treba je poudariti, da je zahtevnost vseh funkcij, zaradi 

reguliranosti branže, v kateri podjetje deluje, visoka. Vsi zaposleni se morajo redno 

izobraževati in se izpopolnjevati. Njihovo znanje se periodično preverja in ocenjuje. 

V podjetju so vedenja in vrednote vgrajene v letne cilje slehernega posameznika. Na letnem in 

medletnem razgovoru z zaposlenimi pregledujejo sledenje delovni uspešnosti, integriteti 

pogumu, kakovosti, inovativnosti in sodelovanju. Na posameznih obratih izvajajo tedenske 
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oz. mesečne sestanke z zaposlenimi na enoti, kvartalno pa tudi srečanja vodstva z 

zaposlenimi. S praktičnimi nagradami nagrajujejo sodelavce za vzorno delo. Podjetje ima 

izdelan tudi sistem za prepoznavanje talentov in sodelavcev, ki ne dosegajo pričakovanih 

standardov delovne uspešnosti ali vedenja. S slednjimi izvaja program izboljšanja. 

5.2 Merski instrumenti in metodologija 

Ker je namen naloge preveriti povezavo med tipom upravljanja konfliktov vodij in 

zavzetostjo zaposlenih, smo morali meriti tip upravljanja konfliktov in zavzetost zaposlenih. 

Merjenje je potekalo z dvema različnima instrumentoma, merili pa smo dve različni skupini 

zaposlenih, tj. vodje in njihove sledilce. Uporabili smo preizkušena standardizirana merska 

instrumenta in spletno aplikacijo 1ka za izvedbo raziskave na terenu. Instrumenta, to sta 

anketna vprašalnika TKI (priloga 1) in Q12 (priloga 2), smo vnesli v aplikacijo 1ka na način, 

da je vsebina ostala nespremenjena. Vprašalnik TKI, ki za razliko od vprašalnika Q12 ni 

dostopen v slovenskem jeziku, smo s pomočjo anglista predhodno prevedli. Prevod smo 

primerjali z lastnim prevodom in na koncu izbrali optimalno različico. K osnovnima 

vprašalnikoma smo dodali nekaj demografskih vprašanj in vprašanj, vezanih na delo, katerih 

odgovori  nam lahko pri analizi dajo informacije, uporabne za podjetje, vključeno v to 

raziskavo. Zaposlene (sledilce) smo tako dodatno vprašali o: 

- spolu: delovne skupine na obratih so po spolu zelo raznolike; veliko odstopanje v 

zavzetosti enega spola od zavzetosti drugega spola bi bilo vredno razmisleka; 

- starostni skupini: glede na raznolikost starostnih skupin zaposlenih nas je zanimalo, kako 

se odraža zavzetost posameznih generacij; na istih obratih istočasno delajo predstavniki 

generacij Y, X, Z in « baby boom«; 

- najvišji doseženi izobrazbi: čeprav je izobrazbena struktura podjetja na nadpovprečnem 

nivoju za Slovenijo, na obratih skupaj delajo različno izobraženi; zanimalo nas je, ali je 

opaziti kakršno koli razliko v zavzetosti, glede na izobrazbo; 

- obratu: če smo želeli pridobiti rezultate raziskave ločene po obratih, smo morali dobiti od 

respondentov informacijo o obratu, na katerem delajo; 

- delovnem mestu: če velja, da se zavzetost za delo spodbuja in vpeljuje v podjetje »od 

zgoraj navzdol«, bi morali biti najprej zavzeti zaposleni, ki zasedajo višje položaje in 

sprejemajo večje odgovornosti v podjetju; povezava z delovnim mestom lahko to 

predvidevanje potrdi ali zavrne. 

Vodje smo dodatno vprašali o: 

- spolu: želeli smo ugotoviti možno povezavo med spoloma in izbranim tipom upravljanja 

konfliktov; 

- obratu: če smo želeli pridobiti rezultate raziskave ločene po obratih oz vodjih, smo morali 

dobiti od respondentov informacijo o obratu katerega vodijo; 
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- izkušnjah z vodenjem ljudi: ker se vodje na delovnem mestu ves čas razvijajo, s tem pa 

lahko menjajo tudi svoj primarni tip upravljanja konfliktov, nas je zanimalo, kakšen tip bo 

izražen pri vodjah, ki imajo manj izkušenj z vodenjem ljudi in kakšen pri izkušenih. 

Anketi smo aktivirali 20. 8. 2017 in jih zaklenili 2. 9. 2017. En teden pred aktivacijo smo 

prošnjo o sodelovanju in podpori posredovali vsem petim vodjem na elektronski naslov. V 

dopis smo jim dali dodatna pojasnila in povezavi do obeh spletnih anket. Prosili smo jih, da 

vsak na svojem obratu zagotovi pogoje za izpolnjevanje slehernemu sodelavcu. Postavili smo 

jim tudi minimalni cilj (35 % udeležba na vsakem oddelku) za uspešno izvedbo raziskave. Z 

vsakim izmed njih smo tudi osebno govorili in jim dali odgovore na njihova vprašanja. Na 

dan aktivacije anket smo istim naslovnikom ponovno posredovali prijazen opomnik.  

Ker sta bila oba vprašalnika v elektronski obliki, je izpolnjevanje potekalo na računalnikih. 

Vsi nagovorjeni zaposleni niso opremljeni z računalnikom, zato je bila anketa zastavljena 

tako, da je na istem računalniku lahko izpolnjevalo neomejeno število respondentov. Iz tega 

razloga in razloga nevešče uporabe računalnikov nekaterih, so bili vodje obratov naprošeni, 

da še posebno pozornost namenijo vodjem izmen, da se bodo posvetili vsem sodelavcem in 

jim pomagali pri morebitnih tehničnih težavah. Tekom anketiranja smo vse vodje še trikrat 

obvestili o poteku in presečnih rezultatih in tiste s slabšim odzivom dodatno zaprosili za 

angažma. Skupaj smo nagovorili 277 zaposlenih in 5 vodij obratov. Odziv nagovorjenih v 

času anketiranja je razviden iz preglednice 4. 

Preglednica 4: Odziv na anketiranje po obratih 

Obrat Število 

nagovorjenih 

zaposlenih 

Ciljan odziv 

[35%] 

Število ustrezno 

izpolnjenih anket 

Dejanski 

odziv [%] 

Obrat 1 77 27 31 40 % 

Obrat 2 52 18 16 31 % 

Obrat 3 47 16 16 34 % 

Obrat 4 49 17 22 45 % 

Obrat 5 52 18 26 50 % 

Skupaj 277* 97 111 40 % 
* Dodatno smo anketirali 5 vodij obratov, ki so vsi izpolnili anketo 

Vodje obratov, ki so izpolnjevali TKI vprašalnik, so se na vabilo odzvali 100 %. Iz 

preglednice 4 je razvidno, da so se zaposleni, ki so izpolnjevali Q12 vprašalnik, na vabilo 

odzvali v povprečju 40 %. Končni rezultat je bil tako 111 popolnoma ustrezno rešenih anket. 

Ker je bil naš cilj dobiti 35 % odzivnost po obratih, smo v povprečju zadani cilj celo presegli, 

med obrati pa so razlike, ki so prikazane v preglednici 4. Najbolje se je odzval obrat 5 s 50 %, 

najslabše pa obrat 2 z 31 %. Glede na relativno ugodno izhodišče smo sprejeli odločitev, da v 

nadaljnjo analizo vključimo vseh 5 obratov. 



 

42 

5.2.1 Merjenje tipa upravljanja konfliktov 

Tipe upravljanja konflikta smo merili s TKI vprašalnikom (Kilmann in Thomas 1977, 309–

25). Metoda predvideva 5 možnih tipov, med katere sodijo prilagajanje, sodelovanje, 

tekmovanje, izogibanje in kompromis. Na osnovi 30 parov trditev, izmed katerih 

korespondent izbere iz vsakega para trditev, ki ga bolje opisuje, se odgovori točkujejo. 

Skupne točke, možnih je največ 12, se izračunajo iz števila ponovljenih izborov posameznega 

tipa upravljanja, na ranžirni lestvici (priloga 3). Pretvorjene so v percentilne lestvice (priloga 

4), ki označujejo odstotek respondentov, ki so zbrali več ali manj točk (Johnson, Thompson in 

Anderson 2017, 1). 

Rezultate pridobljene s tem instrumentom je možno interpretirati na dva načina. Prvi nam 

pokaže, kateri tip upravljanja konfliktov je pri posamezniku najbolj izražen, drugi pa, kje je na 

percentilni lestvici izraženosti posameznega tipa. Model ima razdelane jakosti tipov v tri 

razrede. To so višji, ki pomeni zgornjih 25 % možnih zbranih točk, srednji, ki pomeni 

srednjih 50 % možnih točk, in nižji, ki pomeni spodnjih 25 % možnih točk. Razredi so bili 

razviti na podlagi vzorca več kot 6000 posameznikov iz 16 držav po vsem svetu. Na podlagi 

povprečnih vrednosti je bila izdelana metrika, po kateri se ločijo trije razredi (Herk idr. 2011, 

1–2). To pomeni, da vsak, ki izpolni vprašalnik, dobi vpogled v primerjavo svojega tipa 

upravljanja konfliktov s svetovnim vzorcem. Globalna uporaba TKI je pokazala rahla 

odstopanja rezultatov med spoloma, različnimi državami, jeziki, etničnimi skupinami, 

organizacijskimi nivoji in nivoji izobrazbe. Relevantnost instrumenta kljub temu ni dvomljiva 

(Schaubhut 2017; Herk idr. 2011; Johnson, Thompson in Anderson 2017). 

V primeru upravljanja konfliktov ni pravilnih in nepravilnih odgovorov. Vseh pet tipov je 

uporabnih v določenih situacijah. Vsak tip predstavlja nabor nekaterih socialnih veščin. 

Načeloma vsak posameznik v praksi uporablja vseh pet tipov, od osebnostnih lastnosti in 

situacije pa je odvisno, kateri bo prevladoval (Thomas in Kilmann 2008, 5). Trditev iz 

vprašalnika zaradi obsežnosti v tem poglavju nismo priložili. Kompletni vprašalnik je kot 

priloga 1 priložen na koncu naloge.  

Izpolnjevanje vprašalnika v elektronski obliki od respondenta zahteva približno 5 minut časa. 

5.2.2 Merjenje zavzetosti zaposlenih 

Pri merjenju zavzetosti zaposlenih smo izbrali Gallupov Q12 vprašalnik (Gallup Inc. 2013, 

14–17), ki ga je zasnoval, razvil in preizkusil raziskovalec George Gallup. Sestoji iz 12 

trditev, ki so dokazano povezane z zavzetostjo zaposlenega. Te se glasijo: 

1. »Vem, kaj se pri delu od mene pričakuje.« 

2. »Imam sredstva in opremo, ki jih potrebujem za opravljanje svojega dela.« 

3. »Pri delu imam vsak dan priložnost delati tisto, kar počnem najbolje.« 
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4. »V zadnjih sedmih dneh sem bil deležen priznanja za dobro opravljeno delo.« 

5. »Mojemu nadrejenemu oz. sodelavcu ni vseeno zame na osebni ravni.« 

6. »Na delovnem mestu nekdo spodbuja moj razvoj.« 

7. »Na delovnem mestu moja mnenja štejejo.« 

8. »Misija oz. namen mojega podjetja mi dajeta občutek, da je moja služba pomembna.« 

9. »Moji sodelavci so zavzeti za kakovostno opravljanje dela.« 

10. »Na delovnem mestu imam najboljšega prijatelja.« 

11. »V zadnjih šestih mesecih se je nekdo na delovnem mestu z mano pogovarjal o mojem 

napredku.« 

12. »V zadnjem letu sem bil na delovnem mestu deležen priložnosti za učenje in rast.« 

Vrstni red trditev je pomemben. Gallup Inc. navaja, da 12 trditev predstavlja 4 stopnje 

hierarhije, skozi katere gre zaposleni na poti do zavzetosti (prikaz na sliki 14). Prvi dve trditvi 

predstavljata osnovne potrebe zaposlenega. Ko začne zaposleni delati v novi vlogi, so njegove 

potrebe osnovne. Trditve od številke 3 do 6 govorijo o razmišljanju zaposlenega o svojem 

prispevku in spraševanje samega sebe, kako drugi vidijo in cenijo njegov trud. Tukaj je 

pomembna podpora vodje, saj ustvarjajo pogled na vrednote. Ko zaposleni predela prvi dve 

stopnji se preusmeri na njegovo povezavo s skupinami in podjetjem. Na tretji stopnji (od 7. do 

10. trditve) se zaposleni sprašuje: »Čemu pripadam?« Na najvišji, četrti stopnji z 11. in 12. 

trditvijo zaposleni želi narediti izboljšavo, se učiti, rasti, inovirati in udejanjiti svojo novo 

idejo. Štiri stopnje pomagajo vodjem prepoznati skupinsko uspešnost in se osredotočiti na 

področja, kjer je prostor za izboljšave (Gallup Inc. 2013, 16). 

 

Slika 12: Štiri dimenzije zavzetosti zaposlenih  

Vir: Fleming in Asplund 2007 

Respondenti so imeli pri izpolnjevanju vprašalnika za vsako trditev na razpolago pet 

stopenjsko Likertovo lestvico (1 – Močno se ne strinjam, 2 – Ne strinjam se, 3 – Niti se ne 

strinjam niti se strinjam, 4 – Strinjam se, 5 – Močno se strinjam). Pri analizi rezultatov se 
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točke pred odgovorom enostavno seštejejo, primerjajo z lestvico točk zavzetosti in odčita se 

nivo zavzetosti. Lestvica ima tri nivoje, kot sledi: 

- vsota 44 in več; povprečje več kot 3,7 – ZAVZETI; 

- vsota 31 do 43; povprečje med 2,5 in 3,7 – NEZAVZETI; 

- vsota manj kot 30; povprečje manj kot 2,5 – AKTIVNO NEZAVZETI. 

Izpolnjevanje vprašalnika v elektronski obliki od respondenta zahteva približno 3 minute 

časa. 

5.3 Omejitve raziskave 

Pred pričetkom raziskave smo morali v podjetju, kjer smo ocenjevali zavzetost zaposlenih in 

tipe upravljanja konfliktov, pridobiti vsa potrebna dovoljenja. Le ta smo dva meseca 

pridobivali od dveh različnih pristojnih služb. Po njihovi pritrditvi je moral končno soglasje 

dati še vodja lokacije. V prošnji za odobritev raziskave smo se zavezali, da nikjer v tej nalogi 

ne bomo izpostavljali naziva podjetja, niti komercialnih imen izdelkov niti branže, v katerem 

deluje. Tega smo se tudi dosledno držali. 

Pri pripravi vprašalnikov smo se odločili za elektronsko verzijo, čeprav smo se zavedali tako 

omejenega dostopa slehernega zaposlenega do računalnikov kot njihovih omejenih veščin 

dela z računalnikom. Zanesljivo bi bila papirnata oblika prijaznejša do določenih skupin 

respondentov, vendar bi si na drugi strani naredili veliko več dela z obdelavo podatkov, poleg 

tega je zaradi zagotavljanja enakih pogojev med udeleženci smiselno anketo izvesti v enotni 

obliki. 

Pri komunikaciji z obrati smo se omejili na njihove vodje in nekaj njihovih ožjih sodelavcev. 

Uspešnost izvedbe je bila skoraj v celoti odvisna od njihove agilnosti in posvečenosti temu 

projektu. Osebna udeležba na vseh obratih bi zagotovo prispevala k višji udeležbi. 

Predpostavka, da bodo respondenti na anketo odgovarjali v celoti se ni uresničila. Kar 40 % 

tistih, ki je anketo odprlo, je ni dokončalo. Domnevamo, da je k temu svoj delež prispeval tudi 

neomejen večkratni dostop, kar dopušča možnost, da je kakšen posameznik anketo odprl 

večkrat. Kot že povedano, smo bili omejeni s številom računalnikov, zato smo se za ta način 

odločili zavestno. 

Predpostavljali smo, da bi se lahko respondenti zaradi ocenjevanja samih sebe (samoocena) 

želeli prikazati v lepši luči in bi odgovarjali drugače kot mislijo. Pri ocenjevanju zavzetosti 

zaposlenih to tveganje obstaja, pri ocenjevanju tipov upravljanja konfliktov, pa je ta možnost 

omejena s prisilnimi trditvami, ki izničijo vpliv  nagnjenost k socialni zaželenosti in vedenju. 
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Elektronska oblika ankete je bila po priporočilih 1ka.si platforme razdeljena na več strani. 

Analiza izpolnjevanja kaže, da je 36 % tistih, ki so anketo izpolnili na prvi strani, po premiku 

na drugo stran odnehalo. Obstaja možnost, da bi prikaz ankete na eni strani pripomogel k 

večji vztrajnosti respondentov pri izpolnjevanju. 

Predpostavili smo, da bi bila lahko omejitev raziskave ugotovitev enakih tipov upravljanja 

konfliktov pri vseh vodjih. To bi nas omejilo pri primerjavi njihovih tipov. Rezultat raziskave 

je pokazal, da je bila ta skrb nepotrebna. 

5.4 Rezultati analize tipov upravljanja konfliktov 

Pred izpolnitvijo ključnega dela vprašalnika smo vse respondente zaprosili za osnovne 

informacije, ki bi mogoče lahko kazale na logične povezave pri obdelavi rezultatov. Glede na 

raznovrstnost informacij, ki smo jih pridobili, povezav s spolom ali izkušnjami z vodenjem 

nismo zaznali. 

5.4.1 Demografski podatki 

Preglednica 5: Osnovni podatki o respondentih 

Respondent Spol Izkušnje z vodenjem 

Vodja obrata 1 M Več kot 10 let 

Vodja obrata 2 M 5–10 let 

Vodja obrata 3 M Manj kot 5 let 

Vodja obrata 4 Ž Manj kot 5 let 

Vodja obrata 5 Ž Manj kot 5 let 

Preglednica 5 prikazuje spol posameznih vodij in njihove izkušnje z vodenjem. Med petimi 

vodji so trije moški in dve ženski. Samo vodja obrata 1 ima več kot 10 let izkušenj z 

vodenjem, vodja obrata 2 ima med 5 in 10 let izkušenj, ostali vodje pa so manj izkušeni. 

5.4.2 Vodja obrata 1 

Pri vodji sta najbolj izražena tipa kompromis in izogibanje. Izražata se v enaki meri. Sledita 

tipa sodelovanje in tekmovanje, najmanj pa je izražen tip prilagajanje. Iz percentilne lestvice, 

ki pokaže, kam se posameznik uvršča v primerjavi z globalnimi meritvami rezultatov 

posameznikov (v preteklosti izmerjena populacija), lahko naredimo sledeče zaključke: 

- tekmovanje: nižji nivo, kar vodjo uvršča malenkost pod povprečje; 

- sodelovanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča v čisto sredino; njegovo sodelovanje je enako 

povprečju v preteklosti izmerjene populacije; 
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- kompromis: srednji, kar vodjo uvršča malenkost nad povprečje;  

- izogibanje: višji nivo; vodja je pri tem tipu nadpovprečen; le približno 10 % populacije 

ima tip izogibanja še bolj izražen; 

- prilagajanje: zelo nizek nivo; vodja je na repu lestvice; v populaciji je manj kot 5 % takih, 

ki imajo tip prilagajanja še manj razvit. 

Zaključimo lahko, da ima vodja obrata v primerjavi z izmerjeno svetovno populacijo opazna 

dva ekstrema, kar ponazarjata očrnjeni polji v dvodimenzionalnem modelu upravljanja 

konfliktov (slika 15). Medtem, ko tip izogibanja najbolj sili iz povprečja navzgor, je 

izraženost tipa prilagajanja ekstremno podpovprečna. Vodja je enako število točk kot pri tipu 

izogibanja nabral tudi pri tipu kompromisa, vendar ga je metrika percentilne lestvice za ta tip 

vseeno uvrstila v povprečje.  

 

Slika 13: Izraženost tipov vodje obrata 1 

Sklep analize je, da ima vodja obrata 1 neizraženo tako skrb zase kot tudi skrb za druge. 

Poudarjen tip upravljanja konfliktov izogibanje je namreč skrajno neasertiven in 

nesodelovalen tip. Tip kompromisa, ki je prav tako izražen, pomeni da neizraženost skrbi zase 

in za druge ni izrazita. 

5.4.3 Vodja obrata 2 

Pri vodji izstopa tip sodelovanja, sledi pa mu kompromisni tip. Ostali trije so enako izraženi 

in so nižje ocenjeni. Iz percentilne lestvice, ki pokaže, kam se posameznik uvršča v primerjavi 

z globalnimi meritvami rezultatov posameznikov (v preteklosti izmerjena populacija), lahko 

naredimo sledeče zaključke: 

- tekmovanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča v povprečje; 

- sodelovanje: na meji med srednjim in visokim nivojem; vodja se pri tem tipu uvršča nad 

povprečje v preteklosti izmerjene populacije; bolj izražen tip sodelovanje ima še 25 % 

populacije;  

- kompromis: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost pod povprečje;  

- izogibanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost pod povprečje; 
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- prilagajanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost nad povprečje. 

Zaključimo lahko, da ima vodja obrata v primerjavi z izmerjeno svetovno populacijo zelo 

povprečen rezultat, ki je primerljiv s populacijo. Pri vseh tipih je v povprečju, razen pri tipu 

sodelovanja, kjer meji na višji nivo (25 % percentilne lestvice). 

 

Slika 14: Izraženi tipi vodje obrata 2 

Sklep analize je, da ima vodja obrata 2 zelo izraženo tako skrb zase kot tudi skrb za druge. 

Poudarjen tip upravljanja konfliktov sodelovanje je namreč asertiven in sodelovalen tip. 

Predvsem skrb za druge potrjuje tudi dejstvo, da ima vodja nadpovprečno izražen tudi tip 

prilagajanja. Očrnjeni polji v dvodimenzionalnem modelu upravljanja konfliktov (slika 16) 

prikazujeta poudarjena tipa pri vodji obrata 2. 

5.4.4 Vodja obrata 3 

Pri vodji izstopa tip kompromisa, sledi tip prilagajanja, enako izražena sta tipa sodelovanja in 

izogibanja. Najbolj med vsemi tipi zaostaja tekmovalni tip. Iz percentilne lestvice, ki pokaže, 

kam se posameznik uvršča v primerjavi z globalnimi meritvami rezultatov posameznikov (v 

preteklosti izmerjena populacija), lahko naredimo sledeče zaključke: 

- tekmovanje: nižji nivo, kar vodjo uvršča pod povprečje; 

- sodelovanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost pod povprečje;  

- kompromis: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost nad povprečje;  

- izogibanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost nad povprečje; 

- prilagajanje: višji nivo, kar vodjo visoko nad povprečje; bolj izražen tip prilagajanja ima 

le 15 % doslej izmerjene populacije. 

Zaključimo lahko, da ima vodja obrata v primerjavi z izmerjeno svetovno populacijo pri tipu 

tekmovanje, sodelovanje, kompromis in izogibanje, povprečen rezultat, ki je primerljiv s 

populacijo. Pri tipu prilagajanja je nivo izraženosti nadpovprečen. 
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Slika 15: Izraženi tipi vodje obrata 3 

Sklep analize je, da ima vodja obrata 3 poudarjeno izraženo skrb za druge in nizko izraženo 

skrb zase, kar poudarjata očrnjeni polji v dvodimenzionalnem modelu upravljanja konfliktov 

(slika 17). Poudarjen tip upravljanja konfliktov kompromis v kombinaciji s tipom 

prilagajanje, ki je pri vodji nad povprečjem, se nagibata k neasertivnosti in sodelovanju. 

5.4.5 Vodja obrata 4 

Pri vodji z naskokom izstopa tip kompromisa, sledi tekmovalni tip in tip izogibanja. 

Sodelovalni tip in tip prilagajanja precej zaostajata in sta na istem nivoju. Iz percentilne 

lestvice, ki pokaže, kam se posameznik uvršča v primerjavi z globalnimi meritvami rezultatov 

posameznikov (v preteklosti izmerjena populacija), lahko naredimo sledeče zaključke: 

- tekmovanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča precej nad povprečje; tekmovalni tip ima bolj 

izražen le 30 % populacije; 

- sodelovanje: zelo nizek nivo; manj kot 10 % populacije ima ta tip še manj izražen; 

- kompromis: zelo visok nivo, kar vodjo uvršča na vrh lestvice; manj kot 10 % populacije 

ime tip kompromisa še bolj izražen;  

- izogibanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost nad povprečje; 

- prilagajanje: nižji nivo; nekaj več kot 20 % populacije ima tip prilagajanja  še manj 

izražen. 

Zaključimo lahko, da ima vodja obrata v primerjavi z izmerjeno svetovno populacijo vrsto 

ekstremov navzgor in navzdol. Tipa tekmovanje in kompromis sta nadpovprečno izražena, 

tipa sodelovanje in prilagajanje pa podpovprečno. Samo tip izogibanja je v povprečju v 

preteklosti izmerjene populacije. Navedeno prikazujeta očrneni polji v dvodimenzionalnem 

modelu upravljanja konfliktov (slika 18). 
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Slika 16: Izraženi tipi vodje obrata 4 

Sklep analize je, da ima vodja obrata 4 poudarjeno izraženo skrb zase in zelo nizko izraženo 

skrb za druge. Poudarjen tip upravljanja konfliktov kompromis v kombinaciji s tipom 

tekmovanje, ki je pri vodji nad povprečjem, se nagibata k asertivnosti in nesodelovanju. 

5.4.6 Vodja obrata 5 

Pri vodji prevladuje tip kompromisa, sledi tip izogibanja, potem na istem nivoju tipa 

sodelovanje in prilagajanje, najmanj izražen pa je tekmovalni tip. Iz percentilne lestvice, ki 

pokaže, kam se posameznik uvršča v primerjavi z globalnimi meritvami rezultatov 

posameznikov (v preteklosti izmerjena populacija), lahko naredimo sledeče zaključke: 

- tekmovanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost pod povprečje;  

- sodelovanje: nižji nivo; manj kot 20 % populacije ima tip kompromisa še manj izražen; 

- kompromis: na meji med srednjim in visokim nivojem; 25 % populacije ima še bolj 

izražen tip kompromisa kot vodja; 

- izogibanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča precej nad povprečje; 30 % populacije ima tip 

izogibanje še bolj izražen; 

- prilagajanje: srednji nivo, kar vodjo uvršča malenkost nad povprečje. 

Zaključimo lahko, da ima vodja obrata v primerjavi z izmerjeno svetovno populacijo 

nadpovprečno izražena tipa kompromisa in izogibanja. Podpovprečno je izražen tip 

sodelovanja, medtem ko sta tipa tekmovanje in prilagajanje primerljiva s povprečjem 

populacije. 
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Slika 17: Izraženi tipi vodje obrata 5 

Sklep analize je, da ima vodja obrata 5 neizraženo tako skrb zase kot tudi skrb za druge. 

Poudarjen tip upravljanja konfliktov izogibanje je namreč neasertiven in nesodelovalen tip. 

Tip kompromisa, ki je prav tako izražen, pomeni, da neizraženost skrbi zase in za druge ni 

izrazita. Poudarjena tipa vodje obrata 5 prikazujeta očrnjeni polji v dvodimenzionalnem 

modelu upravljanja konfliktov (slika 19). 

5.4.7 Skupni rezultat vodij obratov 

Iz celovitega pregleda rezultatov vseh vodij obratov (slika 18) je možno zaključiti, da je med 

njimi najpogosteje izražen tip kompromisa. Najmanj pogosto sta izražena tipa tekmovanje in 

prilagajanje. Tipi, ki pri posameznikih dosegajo nadpovprečne stopnje izraženosti (manj kot 

20 % svetovne populacije ima višji rezultat), so izogibanje, kompromis in prilagajanje. 

Največja homogenost tipov se kaže pri vodji 2, največja skrajnost pa pri vodji 1.  
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TIP VODENJA ZBRANE TOČKE
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Slika 18: Primerjava točkovanih tipov med vodji 

5.5 Rezultati analize nivoja zavzetosti zaposlenih 

Pred izpolnitvijo ključnega dela vprašalnika smo vse respondente zaprosili za osnovne 

informacije, ki bi mogoče lahko kazale na logične povezave pri obdelavi rezultatov. Glede na 

raznovrstnost informacij, ki smo jih pridobili, očitnih povezav zavzetosti s spolom, starostno 

strukturo in izobrazbeno strukturo nismo zaznali. V vseh skupinah so posamezniki, ki so 

zavzeti in nezavzeti. 
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5.5.1 Demografski podatki 

Preglednica 6: Podatki o spolu respondentov po obratih 

Respondent Moški Ženska 

Obrat 1 11 20 

Obrat 2 7 9 

Obrat 3 13 3 

Obrat 4 8 14 

Obrat 5 4 22 

Na vseh petih obratih so anketo izpolnjevali tako moški kot ženske. Zastopanost po obratih je 

različna, v vseh anketah pa je bilo skupaj vključenih 43 moških in 68 žensk. Podrobnejšo 

strukturo kaže preglednica 6. 

Preglednica 7: Podatki o starostni strukturi respondentov po obratih 

Respondent Do 20 let 21 - 40 let 41 - 60 let 

Obrat 1 0 10 21 

Obrat 2 0 12 4 

Obrat 3 0 15 1 

Obrat 4 0 10 12 

Obrat 5 0 18 8 

Respondente smo prosili, da se opredelijo po starosti v eno izmed ponujenih treh starostnih 

skupin ki so prikazane v preglednici 7. Zabeležili nismo nobenega predstavnika najmlajše 

skupine, tj. do 20 let, 65 predstavnikov srednje skupine (21–40 let), ki je tako največja, in 46 

predstavnikov najstarejše skupine tj. od 41 do 60 let. 

Preglednica 8: Podatki o izobrazbeni strukturi respondentov po obratih 

Respondent Osnovna Poklicna Štiriletna Višja Visoka Univerzitetna 

Obrat 1 0 4 22 3 1 1 

Obrat 2 0 2 12 0 1 1 

Obrat 3 0 1 11 2 1 1 

Obrat 4 2 6 12 1 1 0 

Obrat 5 0 4 21 1 0 0 

Izobrazbena struktura je raznovrstna, kot je razvidno iz preglednice 8. Večina, to je 78 

respondentov, kar je več kot polovica vseh, ima dokončano štiriletno srednješolsko izobrazbo 

oz. 5. stopnjo. Minimalna je zastopanost prve skupine z osnovnošolsko izobrazbo, prav tako 
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tudi šeste skupine z univerzitetno izobrazbo. Glede na to, da je bila raziskava narejena v 

proizvodnji podjetja kjer se odvija večina operativnega dela, smo takšno strukturo pričakovali. 

Preglednica 9: Podatki o delovnih mestih (funkcijah) respondentov po obratih 

Respondent Operater Tehnik Vodja izmene Mehanik 

Obrat 1 20 7 2 2 

Obrat 2 8 3 3 2 

Obrat 3 7 3 3 3 

Obrat 4 9 7 3 3 

Obrat 5 21 3 1 1 

Seznam respondentov po delovnih mestih oz. funkcijah v preglednici 9 nam kaže razporeditev 

tako po funkcijah kot med obrati. V anketi so na vseh petih obratih sodelovali zaposleni na 

vseh funkcijah. To dejstvo nam je omogočilo vpogled v morebitno odstopanje v zavzetosti 

tistih na odgovornejših funkcijah v primerjavi z drugimi na manj odgovornih funkcijah. 

V nadaljevanju bomo pogledali rezultate zavzetosti na posameznih enotah, kakšen je ta 

rezultat v povprečju vseh petih enot in kako so na rezultat vplivale posamezne funkcije, tako 

na obratih kot v povprečju. 

5.5.2 Zavzetost na obratu 1 

Preglednica 10: Zavzetost na obratu 1 (skupno) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Število 

zaposlenih  

Delež 

zaposlenih  

Povprečje 

SLO* 

Zavzeti 44 in več 12 39 % 15 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 17 55 % 70 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 2 6 % 16 % 

*Poročilo Gallup (Gallup Inc. 2013) 

Raziskava je pokazala, da so zaposleni na obratu v povprečju na zgornji meji nezavzetosti. 

Pomembnejšo sliko pokaže podrobna vsebina, v kateri je visok del zaposlenih zavzetih, 

pričakovano največji del nezavzetih in zelo nizek del aktivno nezavzetih. Treba je poudariti, 

da je tretjina nezavzetih čisto na meji z rezultatom, ki nakazuje zavzetost. Skupni rezultat 

obrata je glede na slovensko povprečje nadpovprečno dober, saj je zavzetost več kot 

dvakratna slovenski (preglednica 10). 
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Preglednica 11: Delež zavzetosti na obratu 1 (po funkcijah) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Operaterji 

 

Tehniki Vodje izmen Mehaniki 

Zavzeti 44 in več 35 % 29 % 100 % 50 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 65 % 42 %  50 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj  29 %   

Pogledali smo tudi, kako zavzeti so zaposleni na posameznih funkcijah. Preglednica 11 kaže, 

da je med anketiranimi na obratu 1 največ nezavzetih. Najbolj različno stanje zavzetosti je 

med tehniki, med katerimi so tudi edini aktivno nezavzeti predstavniki anketiranih, najbolj 

homogena pa sta vodji izmen, ki sta oba zavzeta.  

5.5.3 Zavzetost na obratu 2 

Preglednica 12: Zavzetost na obratu 2 (skupno) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Število 

zaposlenih  

Delež 

zaposlenih  

Povprečje 

SLO* 

Zavzeti 44 in več 8 50 % 15 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 6 37 % 70 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 2 13 % 16 % 

*Poročilo Gallup (Gallup Inc. 2013) 

Raziskava je pokazala, da so zaposleni na obratu 2 v povprečju na zgornji vrednosti 

nezavzetosti. Zavzetih je polovica vseh zaposlenih na obratu. Zaposleni na obratu imajo 

pomembno višjo zavzetost, kot je slovensko povprečje, od njega pa je nižji delež aktivno 

nezavzetih. Rezultati so prikazani v preglednici 12. 

Preglednica 13: Delež zavzetosti na obratu 2 (po funkcijah) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Operaterji Tehniki Vodje izmen Mehaniki 

Zavzeti 44 in več 25 % 100 % 100 %  

Nezavzeti Od 31 do 43 62 %   50 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 13 %   50 % 

Pogledali smo tudi, kako zavzeti so zaposleni na posameznih funkcijah. Iz preglednice 13 

vidimo, da so med anketiranimi na obratu 2. najbolj zavzeti tehniki in vodje izmen, najmanj 



 

55 

pa mehaniki. Aktivno nezavzeti predstavniki so med operaterji in mehaniki. Predstavniki 

zavzetih so zastopani med operaterji, tehniki in vodji izmen. Skupini tehnikov in vodij izmen 

sta v celoti zavzeti. 

5.5.4 Zavzetost na obratu 3 

Preglednica 14: Zavzetost na obratu 3 (skupno) 

 Kriterij zbranih 

točk 

Število 

zaposlenih 

Delež 

zaposlenih 

Povprečje 

SLO* 

Zavzeti 44 in več 8 50 % 15 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 6 37 % 70 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 2 13 % 16 % 

*Poročilo Gallup (Gallup Inc. 2013) 

Raziskava je pokazala, da so zaposleni na obratu v povprečju na zgornji vrednosti 

nezavzetosti (preglednica 14). Obrat ima kar 50 % zavzetih posameznikov in samo 13 % 

aktivno nezavzetih. Oba kazalnika sta nad slovenskim povprečjem.  

Preglednica 15: Delež zavzetosti na obratu 3 (po funkcijah) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Operaterji Tehniki Vodje izmen Mehaniki 

Zavzeti 44 in več 43 % 67 % 67 % 33,3 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 43 % 33 % 33 % 33,3 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 14 %   33,3 % 

Preglednica 15 prikazuje razporejenost zavzetosti na obratu 3. Med anketiranimi mehaniki in 

operaterji so bili zabeleženi posamezniki vseh nivojev zavzetosti, medtem ko so med tehniki 

in vodji izmen samo zavzeti in nezavzeti posamezniki. Delež pri obeh skupinah gre v korist 

zavzetim. Največji delež aktivno nezavzetih je med mehaniki. 
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5.5.5 Zavzetost na obratu 4 

Preglednica 16: Zavzetost na obratu 4 (skupno) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Število 

zaposlenih 

Delež 

zaposlenih 

Povprečje 

SLO* 

Zavzeti 44 in več 8 36 % 15 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 14 64 % 70 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 0 0 % 16 % 

*Poročilo Gallup (Gallup Inc. 2013) 

Raziskava je pokazala, da so zaposleni na obratu v povprečju na zgornji vrednosti 

nezavzetosti (preglednica 16). Na obratu ni aktivno nezavzetega posameznika. Rezultat je v 

primerjavi s slovenskim povprečjem zavzetosti nadpovprečen. 

Preglednica 17: Delež zavzetosti na obratu 4 (po funkcijah) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Operaterji Tehniki Vodje izmen Mehaniki 

Zavzeti 44 in več 22 % 57 % 67 %  

Nezavzeti Od 31 do 43 78 % 43 % 33 % 67 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj    33 % 

Kot je razvidno iz preglednice 17, so bili samo med mehaniki prepoznani aktivno nezavzeti in 

ni nikogar zavzetega. Najvišji delež zavzetosti je med vodji izmen. Večji del operaterjev je 

nezavzetih. 

5.5.6 Zavzetost na obratu 5 

Preglednica 18: Zavzetost na obratu 5 (skupno) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Število 

zaposlenih 

Delež 

zaposlenih 

Povprečje 

SLO* 

Zavzeti 44 in več 18 69 % 15 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 6 23 % 70 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 2 8 % 16 % 

*Poročilo Gallup (Gallup Inc. 2013) 

Raziskava je pokazala, da so zaposleni na obratu v povprečju na spodnji vrednosti zavzetosti. 

Delež zavzetih je več kot štiri kratnik slovenskega povprečja, delež nezavzetih je trikrat nižji, 
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delež aktivno nezavzetih pa dvakrat nižji. Obravnavana skupina je homogena z vidika 

odstopanj v deležu zavzetosti (preglednica 18).  

Preglednica 19: Delež zavzetosti na obratu 5 (po funkcijah) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Operaterji Tehniki Vodje izmen Mehaniki 

Zavzeti 44 in več 71 % 67 % 100 %  

Nezavzeti Od 31 do 43 19 % 33 %  100 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 10 %    

Po prikazu preglednice 19 je med anketiranimi na obratu 5 z naskokom največ zavzetih. Med 

njimi so operaterji, tehniki in vodje izmen. Mehaniki so v celoti nezavzeti. 

5.5.7 Zavzetost na vseh obratih  

Preglednica 20: Zavzetost na vseh petih obratih (skupno) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Število 

zaposlenih 

Delež 

zaposlenih 

Povprečje 

SLO* 

Zavzeti 44 in več 54 49 % 15 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 49 44 % 70 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 8 7 % 16 % 

*Poročilo Gallup (Gallup Inc. 2013) 

Raziskava je pokazala, da so zaposleni na obratu v povprečju na zgornji vrednosti 

nezavzetosti. Delež aktivno nezavzetih je več kot pol nižji od slovenskega povprečja, delež 

zavzetih več kot trikratnik slovenskega povprečja. Tudi delež nezavzetih je podpovprečen. V 

strukturi zavzetih je 16 % takšnih posameznikov, ki so nabrali 50 ali več točk, torej so visoko 

zavzeti. V strukturi aktivno nezavzetih je 37 % takih, ki so zbrali manj kot 20 točk, torej so 

ekstremno aktivno nezavzeti. Primerjavo s slovenskim povprečjem, ki ga prikazuje 

preglednica 20, lahko zaključimo z ugotovitvijo, da je pet raziskovanih obratov v izbrani 

organizaciji na nadpovprečno visokem nivoju zavzetosti. 
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Preglednica 21: Delež zavzetosti na vseh petih obratih (po funkcijah) 

 
Kriterij zbranih 

točk 

Operaterji Tehniki Vodje izmen Mehaniki 

Zavzeti 44 in več 45 % 56 % 83 % 18 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 49 % 35 % 17 % 64 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 6 % 9 %  18 % 

Največji delež zavzetih znotraj delovne skupine je pri vodjah izmen. Tudi med tehniki je 

zavzetih več kot polovica. Delež aktivno nezavzetih je največji med mehaniki, katerih je 

enako kot zavzetih mehanikov. Vodje izmen so edini, ki v svojih vrstah nimajo aktivno 

nezavzetih. Podrobnosti so razvidne iz preglednice 21. 

Preglednica 22: Delež zavzetosti na vseh petih obratih (po starostni strukturi) 

 
Kriterij zbranih točk 21–40 let 41–60 let 

Zavzeti 44 in več 50 % 46 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 43 % 46 % 

Aktivno nezavzeti 30 in manj 7 % 8 % 

Ker respondentov prve starostne skupine (do 20 let)  nismo imeli, prikazujemo v preglednici 

22 samo rezultate drugih dveh skupin. V obeh starostnih skupinah smo prepoznali zavzete, 

nezavzete in aktivno nezavzete. V skupini 21–40 let smo zabeležili največ zavzetih, v skupini 

41–60 let pa je delež zavzetih in nezavzetih enak. Preglednica 22 kaže velik delež zavzetih v 

obeh starostnih skupinah. 

Preglednica 23: Delež zavzetosti na vseh petih obratih (po izobrazbeni strukturi) 

 
Kriterij 

zbranih 

točk 

Osnovna Poklicna Štiriletna Višja Visoka Uni.* 

Zavzeti 44 in več  35 % 54 % 43 % 50 % 33,3 % 

Nezavzeti Od 31 do 

43 

100% 47 % 44 % 43 % 25 % 33,3 % 

Aktivno 

nezavzeti 
30 in 

manj 

 18 % 2 % 14 % 25 % 33,3 % 

* Univerzitetna izobrazba 

Raziskava zavzetosti vseh respondentov po izobrazbeni strukturi je pokazala najvišjo 

zavzetost pri skupini s štiriletno izobrazbo. Več kot polovica anketiranih s štiriletno izobrazbo 

je zavzetih. Največji delež aktivno nezavzetih je med univerzitetno izobraženimi. Kot 

prikazuje preglednica 23 so aktivno nezavzeti zastopani v petih od šestih stopenj izobrazbe. 
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Preglednica 24: Primerjava števila zavzetih med obrati  

 
Kriterij zbranih 

točk 

Obrat 1 Obrat 2 Obrat 3 Obrat 4 Obrat 5 

Zavzeti 44 in več 39 % 50 % 50 % 36 % 69 % 

Nezavzeti Od 31 do 43 56 % 37 % 37 % 64 % 23 % 

Aktivno 

nezavzeti 

30 in manj 5 % 13 % 13 %  8 % 

Primerjava vseh petih obratov med seboj (preglednica 24) pokaže, da so zaposleni zavzeti v 

večini na treh obratih, istočasno pa imajo ti obrati najvišji delež aktivno nezavzetih. Druga 

dva obrata imata večji del nezavzetih. Obrat 4 je edini, ki med svojimi anketiranimi 

zaposlenimi nima aktivno nezavzetih, istočasno pa je delež zavzetih na tem obratu najnižji. 

Obrata 2 in 3 imata med zaposlenimi polovico zavzetih in sta med seboj primerljiva. 

Preglednica 25: Delež dosežene stopnje zavzetosti v štiridimenzionalnem modelu  

 
1. Kaj dobim? 2. Kaj lahko 

prispevam? 

3. Čemu 

pripadam? 

4. Kako lahko 

rastem? 

Vsi zaposleni 80 % 65 % 73 % 65 % 

V modelu štirih stopenj razvoja zavzetosti do popolne zavzetosti (Fleming in Asplund 2007) 

smo pri analizi zaposlenih na vseh petih obratih preverili, kje trenutno so. Preglednica 25 

kaže, da je med zaposlenimi najbolj razvita prva (80 %) od štirih stopenj, ki predstavlja 

osnovne potrebe zaposlenih ob nastopu dela v podjetju. Nekoliko nižji delež dosežene 

zavzetosti je na tretji stopnji, kjer se zaposleni sprašujejo o pripadnosti skupini sodelavcev in 

podjetju. Najnižja in med seboj primerljiva deleža zavzetosti sta opažena na drugi in četrti 

stopnji. Zaposleni torej najmanj zavzetosti kažejo pri razmišljanju o svojem doprinosu, pri 

čemer imajo velik pomen vrednote, ki jih izžareva vodja (Gallup Inc. 2013, 16). Enako nizka 

je zavzetost za izboljšave, inovacije in osebno rast. 

5.6 Rezultati analize povezanosti  

Pri preučevanju literature nismo zasledili raziskave, ki bi se ukvarjala s povezavo med tipi 

upravljanja konfliktov vodij in stopnjo zavzetosti zaposlenih, zato smo želeli to povezavo 

raziskati sami. S pomočjo računalniškega programa Excel smo izvedli statistične teste za 

preverjanje razlik med podvzorci glede na tip upravljanja konfliktov. Podvzorce so 

predstavljali: vodja z enako izraženima tipoma upravljanja konfliktov izogibanje in 

kompromis, vodja z izraženim sodelovalnim tipom upravljanja konfliktov in tri vodje z istim 

tipom upravljanja konfliktov, tj. kompromis. Testirali smo tako, da smo najprej opravili 

analizo variance, nato pa še t-teste za neodvisne vzorce. Z analizo variance smo preverili 



 

60 

razlike v variabilnosti glede zavzetosti med podvzorci, s t-testom pa smo preverili, ali med 

aritmetičnimi sredinami naših podvzorcev obstajajo značilne razlike. 

Preglednica 26: Analiza variance  

POVZETEK

Skupine Število zaposlenih Vsota točk Povprečje točk Varianca Stand. odklon

Izogibanje/kompromis 31 1300 41,94 52,33 7,23

Sodelovanje 16 654 40,88 121,05 11,00

Kompromis 64 2729 42,64 65,63 8,10

ANOVA

Varianca SS df MS F P-vrednost

Med skupinami 42,67 2 21,34 0,31 0,74

V skupini 7520,36 108 69,63

Skupaj 7563,03 110  

Preglednica 26 prikazuje skupino vodje s kombiniranim tipom izogibanje/kompromis. 

Izmerjena je bila zavzetost 31 zaposlenih, ki sledijo tej vodji. Na lestvici točk zavzetosti so v 

povprečju dosegli 41,94 točk, pri standardnem odklonu 7,23. Skupina vodje s sodelovalnim 

tipom je imela 16 v raziskavo vključenih zaposlenih. Njihova zavzetost po lestvici je v 

povprečju znašala 40,88 točk, pri standardnem odklonu 11. Tretja skupina na isti razpredelnici 

je skupina vodij s kompromisnim tipom. Skupaj je imela 64 zaposlenih, njihova zavzetost po 

lestvici pa je v povprečju dosegla 42,64 točk, pri standardnem odklonu 8,1. Na podlagi 

odčitane stopnje tveganja smo potrdili enakost varianc med skupinami in nadaljevali z 

izvedbo t-testov za neodvisne vzorce z enakimi variancami, s katerimi smo primerjali razlike 

v aritmetičnih sredinah.  

Preglednica 27: t-testi 

Zaporedni test Vključeni skupini df t t kritična P-vrednost

1. t-Test Izogibanje/kompromis in sodelovanje 45 0,40 1,68 0,347

2. t-Test Kompromis in sodelovanje 78 0,72 1,66 0,236

3. t-Test Kompromis in izogibanje/kompromis 93 0,41 1,66 0,341  

Izvedli smo primerjave vseh možnih kombinacij skupin tipov upravljanja konfliktov. 

Rezultati vseh treh t-testov (preglednica 27) so pokazali stopnjo tveganja, pri kateri ničelne 

hipoteze nismo mogli zavrniti, zato smo zaključili, da sta povprečji enaki, tako med 

skupinama vodij s tipoma izogibanje/kompromis in sodelovanje, kot tudi med skupinama 

vodij s tipoma kompromis in sodelovanje ter skupinama vodij s tipoma kompromis in 

izogibanje/kompromis. Navedeno potrjuje, da se zavzetost zaposlenih glede na njihove vodje 
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z različnimi tipi upravljana konfliktov statistično značilno ne razlikuje. Do razlik med 

zavzetostjo skupin lahko pride kot posledica vzorčenja, ni pa dejanskih razlik. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali mogoče obstaja statistično značilna razlika med stopnjo 

zavzetosti posameznih delovnih skupin. Rezultati so navedeni v preglednicah 28 in 29. 

Preglednica 28: Analiza variance 

POVZETEK

Skupine Število zaposlenih Vsota točk Povprečje točk Varianca Stand. odklon

Zavzetost OPERATER 65 2700 41,54 65,72 8,11

Zavzetost TEHNIK 23 1010 43,91 81,99 9,05

Zavzetost VODJA IZMENE 12 569 47,42 30,63 5,53

Zavzetost MEHANIK 11 404 36,73 46,42 6,81

ANOVA

Variacija SS df MS F P-vrednost

Med skupinami 751,95 3 250,65 3,94 0,01

V skupini 6811,08 107 63,65

Skupaj 7563,03 110  

V preglednici 28 smo preverili zavzetost delovne skupine operater, v kateri je sodelovalo 65 

zaposlenih in na lestvici zavzetosti v povprečju doseglo 41,54 točk, pri standardnem odklonu 

8,11. Skupino tehnik je predstavljalo 23 zaposlenih s povprečno zavzetostjo pri 43,91 točkah 

in standardnim odklonom 9,05. V skupini vodja izmene je sodelovalo 12 zaposlenih. V 

povprečju so pri standardnem odklonu 5,53 dosegli 47,42 točk. Skupino mehanik je 

predstavljalo 11 zaposlenih s 36,73 točkami v povprečju in standardnim odklonom 6,81. S 

pomočjo odčitane stopnje tveganja smo ugotovili, da lahko ničelno hipotezo zavrnemo in 

zaključimo, da je varianca v vsaj eni skupini (podvzorcu) različna od drugih. V nadaljevanju 

smo izvedli t-teste različnih varianc za neodvisne vzorce.  

Preglednica 29: t-testi 

Zaporedni test Vključeni skupini df t t kritična P-vrednost

1. t-Test OPERATER-TEHNIK 35 1,11 1,69 0,140

2. t-Test OPERATER-VODJA IZMENE 21 3,11 1,72 0,003

3. t-Test OPERATER-MEHANIK 15 2,1 1,75 0,026

4. t-Test TEHNIK-VODJA IZMENE 32 1,42 1,69 0,083

5. t-Test TEHNIK-MEHANIK 26 2,57 1,7 0,008

6. t-Test VODJA IZMENE -MEHANIK 19 4,11 1,73 0,000  

Za vse možne primerjave med delovnimi skupinami smo morali izvesti šest t-testov, kot 

prikazuje preglednica 29. Stopnja tveganja za napako, ki bi jo naredili z zavrnitvijo ničelne 

hipoteze, je bila v dveh primerih prevelika. Tako smo potrdili, da ni statistično značilne 

razlike v stopnji zavzetosti med operaterji in tehniki ter vodji izmen in tehniki. Pri ostalih 
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štirih skupinah je bila stopnja tveganja manjša, v primeru skupine vodja izmene–mehanik celo 

zanemarljiva. Pri vseh štirih smo zavrnili ničelno hipotezo in potrdili razliko v stopnji 

zavzetosti. Statistično značilna razlika v stopnji zavzetosti se je izkazala med operaterji in 

vodji izmen, operaterji in mehaniki, tehniki in mehaniki ter vodji izmen in mehaniki. 

5.7 Preverjanje hipotez 

S pomočjo teoretičnih spoznanj iz preučene literature in poznavanja situacije v izbranem 

podjetju smo postavili štiri hipoteze. Z izvedbo raziskave na terenu smo pridobili podatke, ki 

smo jih uporabili v statističnih testih za preverjanje hipotez. 

H1: Pri tipu upravljanja konfliktov prilagajanje pri vodji obstaja pomembno višja stopnja 

zavzetosti za delo med zaposlenimi, kot pri tipu tekmovanje. 

Pri analizi podatkov, pridobljenih iz petih izpolnjenih anketnih vprašalnikov vodij, smo 

ugotovili, da so med njimi trije taki, ki imajo najbolj izražen tip kompromis, eden s tipom 

sodelovanje in eden z enako izraženima tipoma izogibanje in kompromis. Iz navedenega 

sledi, da smo za preverjanje hipotez pogrešili potrebna izražena tipa prilagajanje in 

tekmovanje. Odsotnost teh dveh tipov nam je onemogočila izvedbo testiranja povezave z 

zavzetostjo zaposlenih. 

H2: Vodje, kateri primarno dajejo prednost skrbi zase (tekmovalni in sodelovalni tip), imajo 

manj delovno zavzete sledilce, kot jih imajo vodje s primarno skrbjo za druge (sodelovalni tip 

in tip prilagajanja). 

Enako kot pri H1 smo naleteli na primanjkljaj podatkov, potrebnih za analizo povezanosti 

zavzetosti zaposlenih in tipov upravljanja konfliktov njihovih vodij. Od treh tipov, potrebnih 

za uspešno analizo, smo v našem primeru identificirali le enega, tj. sodelovanje. Kar smo 

uspeli potrditi, je to, da ni statistično značilne razlike v stopnji zavzetosti zaposlenih med 

vodji z različnimi tipi upravljanja konfliktov.  

H3: Pri sodelovalnem tipu upravljanja konfliktov pri vodji obstaja pomembno višja stopnja 

zavzetosti za delo med zaposlenimi, kot pri ostalih tipih. 

Hipoteze ne moremo potrditi. Pri opisni analizi zavzetosti zaposlenih vodje s sodelovalnim 

tipom upravljanja konfliktov smo prepoznali visok delež zavzetih v primerjavi s slovenskim 

povprečjem. V delovnih skupinah tehnikov in vodij izmen je bil zabeležen 100 % delež 

zavzetih. Kar polovica vseh anketiranih zaposlenih vodje s sodelovalnim tipom je bilo 

prepoznanih kot zavzetih. Primerjava deležev zavzetih med skupinami različnih vodij je 

pokazala, da imajo v raziskovanem vzorcu enak ali višji delež zavzetosti zaposleni z vodjem, 

ki ima kompromisni tip. Z analizo varianc smo primerjali vse možne kombinacije skupin 

zaposlenih, katerih vodje imajo kompromisni tip upravljanja konfliktov, sodelovalni tip ali 
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kombinacijo kompromisnega tipa in tipa izogibanja. Želeli smo potrditi statistično značilno 

razliko med zavzetostjo skupin. Prišli smo do zaključka, da so variance enake med vsemi 

analiziranimi skupinami. S t-testom smo ugotovili, da med aritmetičnimi sredinami naših 

podvzorcev ni značilnih razlik. Navedeno potrjuje, da se zavzetost zaposlenih glede na 

njihove vodje z različnimi tipi upravljana konfliktov statistično značilno ne razlikuje. 

H4: Med raziskovanimi delovnimi skupinami imajo zaposleni, ki se primarno ukvarjajo z 

vodenjem (vodje izmen) pomembno višjo stopnjo zavzetosti od zaposlenih, ki se z vodenjem ne 

ukvarjajo (mehaniki in operaterji). 

Hipotezo potrdimo. Z analizo varianc smo preverili, ali se delež zavzetosti katere od skupin 

statistično značilno razlikuje od drugih skupin. Ugotovili smo razlike varianc med operaterji 

in vodji izmen ter med mehaniki in vodji izmen, medtem ko statistično značilne razlike 

varianc med tehniki in vodji izmen ni bilo. Pri opisni metodi, kjer smo primerjali zavzetost 

delovnih skupin na vseh petih obratih, smo z opažanjem struktur spoznali, da je delež zavzetih 

najvišji pri vodjih izmen. Na določenih obratih je ta delež 100 %. Po deležu zavzetih jim sledi 

delovna skupina tehnikov, skupini operaterjev in mehanikov pa po deležu nista primerljivi z 

vodji izmen. Potrdili smo torej, da imajo vodje, ki se primarno ukvarjajo z vodenjem, 

pomembno višjo stopnjo zavzetosti od mehanikov in operaterjev, ki se z vodenjem ne 

ukvarjajo. 

5.8 Ugotovitve raziskave 

S ciljem pridobitve najbolj reprezentativnega vzorca smo pred začetkom raziskave v izbranem 

podjetju najprej pridobili soglasja, ki so nam omogočila izvedbo teoretičnega in empiričnega 

dela na petih homogenih obratih. Vsi obrati so bili med seboj primerljivi, raziskavo pa smo 

nastavili tako, da je zajela vse delovne skupine znotraj obratov. Ker smo želeli preveriti 

povezavo med tipom upravljanja konfliktov in zavzetostjo zaposlenih, smo uporabili dva 

različna instrumenta. Raziskavi obeh področij sta potekali vzporedno, tako da smo istočasno 

pridobivali podatke o tipih upravljanja konfliktov in stopnji zavzetosti. 

Uvodno preverjanje tipov upravljanja konfliktov je pokazalo, da na izbranih petih obratih oz. 

njihovih vodij ne bo možno preučevati vseh tipov upravljanja konfliktov, katerih povezave z 

zavzetostjo zaposlenih smo želeli preveriti. Pregled literature in poznavanje razmer v 

izbranem podjetju sta bila osnova za naše teoretične predpostavke in oblikovanje hipotez. Po 

obdelavi podatkov, ki smo jih prejeli od vodij smo identificirali zgolj dva tipa (sodelovanje in 

kompromis), ki sta izstopala pri posameznikih ter kombinacijo dveh tipov (izogibanje in 

kompromis) pri enem posamezniku. Za uspešno izvedbo testa povezanosti bi potrebovali tudi 

tekmovalni tip in tip prilagajanja. Po TKI metodi smo izbrane trditve vodij točkovali po 

posamičnih tipih upravljanja konfliktov in jih na koncu razvrstili od tipa z največ točkami 

navzdol. Po isti metodi smo pridobljene točke za vsakega vodjo uvrstili tudi na percentilno 
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lestvico. Ta je v določenih primerih pokazala, da je lahko tip, ki po točkah sicer ne izstopa v 

primerjavi s svetovno populacijo, vseeno izražen nadpovprečno. Ob upoštevanju tega dejstva 

smo imel tudi v našem primeru vodje, pri katerih bi lahko opisovali tekmovalni tip in tip 

prilagajanja. Vzroke za takšen razkorak med teoretičnimi predpostavkami in dobljenimi 

rezultati delno pripisujemo socialni zaželenosti, ki naj bi jo TKI vprašalnik sicer omejil. Ne 

glede na to, da v teoriji ni pravega in napačnega tipa upravljanja konfliktov menimo, da so v 

slovenskem okolju nekateri izmed njih družbeno bolj sprejemljivi. Takšni so se izrazili v naši 

nalogi. Ker gre pri ocenjevanju tipa za samooceno, obstaja verjetnost, da bi se isti vodje ob 

ponovitvi raziskave v drugi situaciji ocenili drugače. 

Med vodji smo imeli osebe ženskega in moškega spola, z vodstvenimi izkušnjami do 5 let, do 

10 let in več kot 10 leti. Neposredne povezave demografskih lastnosti z izraženim tipom 

upravljanja konfliktov posameznih vodij nismo zaznali.  

Uvodno preverjanje zavzetosti zaposlenih je pokazalo, da so se vabilu k sodelovanju v 

raziskavi odzvale vse delovne skupine, zaposleni obeh spolov, dveh od treh, v vprašalniku 

ponujenih starostnih skupin, v šestih različnih izobrazbenih stopnjah. Žensk je sodelovalo več 

kot moških, 58 %. Najbolj zastopana je bila starostna kategorija od 21 do 40 let. Med vsemi 

respondenti, ki so ustrezno izpolnili vprašalnik je bilo 70 % takih, ki so imeli peto stopnjo 

izobrazbe. Pomembna ugotovitev za izbrano podjetje je, da so v raziskavi sodelovali 

zaposleni na vseh nivojih, kar nam je omogočilo vpogled v zavzetost vseh delovnih skupin. V 

primerljivem obsegu so sodelovali tehniki, vodje izmen in operaterji, med njimi kar 67 % 

vseh nagovorjenih tehnikov. Udeležba je bila najslabša med mehaniki. Ti so sodelovali v     

42 % odstotkih.  

Z metodo opisne analize podatkov o zavzetosti zaposlenih na posameznih obratih smo 

ugotovili, da je stopnja zavzetosti od obrata do obrata različna. Nezavzetost je najbolj izrazita 

na treh od petih obratov, medtem ko je na drugih dveh obratih največ zaposlenih zavzetih. Z 

opažanjem struktur smo na vseh razen enem obratu zabeležili tudi aktivno nezavzetost. Na 

obratu, ki ne beleži aktivno nezavzetih zaposlenih je istočasno največ nezavzetih. Najbolj 

nadpovprečen je obrat, ki ima zavzetih kar 69 %, istočasno pa ima samo 8 % aktivno 

nezavzetih. Gledano v celoti, so v podjetju najbolj zavzeti tehniki in vodje izmen, kar je bilo 

pričakovati. Oboji sprejemajo večje odgovornosti, so bolje informirani in pogosteje vključeni 

v aktivnosti, ki niso nujno neposredno povezane z obratom, na katerem so zaposleni. Najmanj 

zavzeti so mehaniki, kar je presenečenje, saj imajo na obratih ključno vlogo pri nemotenem 

poteku dela in naj bi bilo njihovo delo temu primerno cenjeno. Aktivno nezavzet mehanik na 

obratu je velik potencial za delovno neuspešnost posameznega obrata, zato bi se morali vodje 

aktivno odzvati na situacijo. Predlagamo redno formalno in neformalno komunikacijo, 

vključenost mehanikov v odločanje, postavljanje jasnih in realnih ciljev in osmišljanje 

njihovega dela. 
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Za vse zaposlene, vključene v raziskavo, smo po principu modela štirih dimenzij zavzetosti 

(Fleming in Asplund 2007) preverili, kje je vrzel do popolne zavzetosti največja. Model 

predstavlja napredovanje zavzetosti skozi štiri stopnje, v enakem vrstnem redu kot 

odgovarjajo respondenti pri reševanju vprašalnika. Hierarhija stopenj vodi do popolne 

zavzetosti (Gallup Inc. 2013, 16). Spoznali smo, da zaposleni v izbranem podjetju kot 

spodbudo v največji meri prepoznajo osnovne pogoje, kot so materiali in oprema za delo ter 

jasna pričakovanja podjetja do njih. Poznajo smoter podjetja in svojega obrata, med sodelavci 

najdejo prijatelje ter imajo občutek, da njihovo mnenje šteje. Manj izrazito se kaže želja 

zaposlenih po kakovosti dela, po vlaganju dodatne energije v uspeh podjetja in osebno rast. V 

manjšem obsegu prepoznajo pohvale svojih vodij in priložnosti za karierni razvoj. Iz 

opisanega sklepamo, da je stopnja zavzetosti v izbranem podjetju v vseh štirih dimenzijah na 

visokem nivoju, da pa ostaja prostor za izboljšave. Podjetje nudi dobre pogoje za delo, kar 

spodbudno vpliva na zavzetost, saj zaposleni to prepoznajo. Za še višjo zavzetost primanjkuje 

več neposrednega stika vodij s svojimi zaposlenimi, ki bi tako dobili potrditev za dobro 

opravljeno delo in sprevideli možnost za lastni razvoj. 

Zaključimo lahko, da so zaposleni v izbranem podjetju v povprečju nadpovprečno zavzeti. 

Delež zavzetosti na celem opazovanem vzorcu (n = 111) je znašal 49 %, kar je več od 

trikratnika slovenskega povprečja. Delež aktivne nezavzetosti je za več kot polovico nižji od 

slovenskega, prav tako je za podjetje ugoden rezultat pri nezavzetih. Za takšen rezultat imamo 

več možnih razlag. Izbrano podjetje je eno od najbolj uspešnih slovenskih družb, ki svojim 

zaposlenim nudi dobre pogoje za delo. Kot navaja globalna študija (Steelcase Inc. 2016, 13–

40) je zavzetost povezana z zadovoljstvom zaposlenih, kot posledice dobrega pretoka 

informacij, urejenosti delovnih mest, neformalnega druženja, jasne vizije. Zaposlenim je 

omogočen gibljiv delovni čas in delna kontrola nad svojim delom. Vsak v podjetju ima jasne 

skupinske in osebne cilje. Podjetje veliko vlaga v izobraževanja vodij in načrtno razvija lastno 

kulturo vodenja. Podjetje uživa ugled v lokalnem in globalnem okolju, zaposlenim pa nudi 

varno zaposlitev. 

Med možnimi razlogi za višjo zavzetost navajamo edinstvenost branže, v kateri podjetje 

deluje. Gre za visoko tehnološko razvito okolje, kjer se zahteva visoka zbranost, strokovnost, 

stalno izobraževanje in nesporna integriteta. Navedeno se pri kandidatih za zaposlitev tudi 

strokovno preverja. Malo verjetno je, da oseba, ki teh lastnosti nima, pride do zaposlitve, 

takšni zaposleni pa težko delajo dolgoročno. Menimo torej, da v podjetju narava dela sili k 

zavzetosti slehernega posameznika. 

Sodeč po funkcijski strukturi anketiranih zaposlenih ugotavljamo, da je k raziskavi v 

povprečju pristopilo več zaposlenih, ki so izkazali višjo zavzetost (tehniki, vodje izmen) kot 

tistih z izkazano nižjo zavzetostjo (mehaniki). Dopuščamo možnost, da je v delu populacije, 

ki ni sodelovala v raziskavi, največji del nezavzetih oz. aktivno nezavzetih. 
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Pri analizi zavzetosti glede na izobrazbeno strukturo nismo prišli do pričakovanih zaključkov. 

Glede na teoretično predpostavko, da se zavzeti v povprečju bolj posvečajo lastnemu razvoju 

kot nezavzeti, smo pričakovali večjo zavzetost pri višje izobraženih. Rezultat na našem 

vzorcu je pokazal, da so v povprečju najbolj zavzeti zaposleni s peto stopnjo izobrazbe, 

najmanj pa zaposleni z univerzitetno izobrazbo, med katerimi je tudi največji delež aktivno 

nezavzetih zaposlenih. Tukaj je treba dodati, da je bil vzorec zaposlenih z univerzitetno 

izobrazbo zelo majhen (n = 3). Poglobljena analiza odgovorov zaposlenih z univerzitetno 

izobrazbo v Q12 vprašalniku pokaže, da ti zaposleni pri svojem delu pogrešajo izrečena 

priznanja za svoje delo in odprte možnosti za karierni razvoj. 

Pri statistični analizi podatkov smo želeli preveriti štiri hipoteze, vezane na odnos med tipi 

upravljanja konfliktov in zavzetostjo zaposlenih. Preverili smo statistično značilno 

razlikovanje med zavzetostjo zaposlenih pri eni in drugih vodjih ter med različnimi delovnimi 

skupinami. Za preverjanje smo uporabili Anovo in t-test. Najprej smo primerjali zavzetost 

zaposlenih med dvema vodjema in vključili vse pare vodij, skupno smo torej izvedli tri 

primerjave. Primerjali smo tri možne kombinacije in prišli do zaključka, da se zavzetost med 

pari ne razlikuje. Zavzetost zaposlenih se med vodji z različnimi tipi upravljanja konfliktov 

statistično značilno ne razlikuje. Zaradi pomanjkanja izraženosti tekmovalnega tipa in tipa 

prilagajanja v vzorcu, H1 in H2 nismo mogli preveriti. H3 smo zavrnili, saj se pri 

sodelovalnemu tipu upravljanja konfliktov ni izkazala večja zavzetost zaposlenih. Pri 

preverjanju razlik med delovnimi skupinami smo imeli šest možnih kombinacij. Statistično 

značilno razliko v zavzetosti smo potrdili pri štirih, pri dveh pa razlike ni bilo. Najmanjše 

tveganje za napako smo sprejeli pri potrditvi statistično značilne razlike v zavzetosti med 

mehaniki in vodji izmen. Potrdili smo višjo stopnjo zavzetosti vodij izmen in s tem H4. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Namen magistrske naloge je bil preučiti zavzetost zaposlenih v izbranem podjetju, tipe 

upravljanja konfliktov vodij in preveriti povezavo med njima. Cilj naloge je bil pregledati 

literaturo o obravnavanem področju, raziskati merske instrumente in jih v empiričnem delu 

uporabiti. Odločili smo se za raziskavo v izbranem podjetju. Zaradi medsebojne homogenosti 

opazovanih enot smo izbrali pet proizvodnih obratov. Na teh obratih smo preučevali 

zaposlene v štirih ločenih delovnih skupinah in vodjo vsakega obrata. Tipe upravljanja 

konfliktov smo merili pri vodjih, zavzetost pa pri njihovih sledilcih. 

Najprej smo opredelili konflikt na delovnem mestu. Po pregledu terminologije smo pregledali 

tipologije konfliktov, ki jih opisujejo številni avtorji. Osredotočili smo se na pogosteje 

omenjene delitve. Več poudarka smo naredili na razlagi funkcionalnega in disfunkcionalnega 

konflikta. Ker ima termin konflikt v dnevni rabi negativen pomen, smo želeli izpostaviti in 

pojasniti njegovo bipolarnost. Iz istega razloga smo za aktivnost s konfliktom izbrali termin 

upravljanje in ne reševanje. Dejstvo, da ima lahko konflikt pozitivne posledice, je relevantno 

za naše področje raziskovanja, tj. zavzetost. Predstavili smo glavne značilnosti 

funkcionalnega in disfunkcionalnega konflikta. Za vodje smo kot ključno pri upravljanju 

konflikta videli njegovo razumevanje kot negativni ali pozitivni pojav. V tem smislu je v 

nalogi popisan proces razvoja konflikta, za lažje razumevanje posameznih faz in sprožilcev. 

Raziskovalci (Runde in Flanagan 2007, 28) opisujejo »vroče gumbe«, ki sprožijo proces 

konflikta. 

Nadaljevali smo z raziskovanjem področja upravljanja konfliktov. Pregled tipologij nam je 

pokazal več desetletni razvoj tipov upravljanja, vse od modela dveh do modela petih tipov 

upravljanja konfliktov, katerega smo v magistrski nalogi uporabili tudi sami. Podrobneje smo 

opisali dvodimenzionalni model petih tipov upravljanja konfliktov, ki je predstavljal podlago 

naši empirični raziskavi. Nadgradili smo vedenje o funkcionalnem in disfunkcionalnem 

konfliktu iz predhodnega poglavja in se osredotočili na njihovo upravljanje. Spoznali smo 

optimalni konflikt, ki so ga znanstveniki (Dreu in Vliert 1997, 14, po Walton 1968) povezali z 

delovno uspešnostjo zaposlenih. V konfliktni situaciji se posamezniki odzovejo na različne 

načine. Za vodje, ki konflikt upravljajo, je poznavanje načinov pomembno. Pet različnih 

strategij preživetja (Noon in Blyton 2007, 272), h katerim se zatečejo, opisujemo v tretjem 

poglavju. Pet tipov upravljanja konfliktov je možno meriti. Preučili smo več standardiziranih 

in preverjenih merskih instrumentov in se odločili za TKI model. 

V drugem sklopu naloge smo opredelili zavzetost. Pri prebiranju literature smo naleteli na 

vrsto definicij, ki so se med seboj tudi izključevale. Preučili smo zadnje svetovne raziskave 

zavzetosti zaposlenih, med katerimi je najbolj odmevna Gallupova raziskava, za katero je 

mednarodna znanstvena organizacija, ki je razvila tudi Q12 vprašalnik, uporabljen v naši 

nalogi. Pri zavzetosti opazujemo tri različne nivoje, pri čemer razlike med državami v Evropi 

in po svetu niso zanemarljive. Slovenija na lestvici zavzetosti zaseda nizko mesto. Z njenim 
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povprečjem smo v empiričnem delu naloge primerjali ugotovitve zavzetosti v izbranem 

podjetju. Za potrebe merjenja zavzetosti zaposlenih smo preučili štiri standardizirane in 

preverjene instrumente. Posledice nezavzetosti za podjetje niso le neproduktivne, ampak so 

lahko celo destruktivne. Poveča se absentizem, širijo se negativne govorice o podjetju, pride 

do pomanjkanja inovativnosti idr. Obetavno je spoznanje, da na zavzetost zaposlenih lahko 

vplivamo. V nalogi smo povzeli nekaj pristopov k dvigu zavzetosti, v literaturi so popisani še 

drugi. Med ključnimi motivatorji zavzetosti poznamo imeti smisel in čutiti vključenost in 

spoštovanje s strani podjetja (Schultz in Walt 2015, 67). 

Raziskavo v izbranem podjetju smo izvedli v avgustu 2017. Uporabili smo 1ka spletni 

vprašalnik, katerega smo prej oblikovali. Na standardizirana vprašalnika TKI in Q12 smo 

dodali nekaj demografskih vprašanj. Anketiranje je trajalo dva tedna in je bilo po obratih 

različno uspešno izvedeno. Na koncu smo od vseh nagovorjenih zaposlenih dobili 40 % 

ustrezno izpolnjenih vprašalnikov kar je 5 % več od zadanega cilja. Sledila je obdelava 

podatkov in analiza. 

Pridobljene podatke smo obdelali z računalniškim programom Excel. V prvi fazi smo 

pripravili rezultate tipov upravljanja konfliktov po demografskih značilnostih. Po TKI metodi 

smo analizirali vsakega izmed petih vodij tako, da smo njihove odgovore umestili v ranžirno 

lestvico in na njeni osnovi določili preferenčni tip za vsakega vodjo. Podatke smo primerjali 

še s percentilno lestvico, s čimer smo dobili vpogled v skrajne vrednosti glede na svetovno 

populacijo. Enako smo pri zavzetosti najprej uredili rezultate po demografskih značilnostih, 

potem pa naredili analizo zavzetosti za vsakega izmed obratov. Točke, ki smo jih pridobili iz 

Q12 vprašalnika, smo primerjali z lestvico zavzetosti in določili nivo zavzetosti za različne 

obravnavane skupine. Na koncu smo obrate primerjali med seboj in predstavili skupni rezultat 

za vse udeležence. Ugotovili smo tri različne tipe upravljanja konfliktov vodij in visoko 

zavzetost zaposlenih v primerjavi s slovenskim povprečjem.  

Hipoteze smo preverili z uporabo Anove in t-testov. Zaradi manka izraženih tipov upravljanja 

konfliktov tekmovanje in prilagajanje, smo imeli omejene možnosti. V H1 in H2 smo 

predpostavili, da ta dva tipa pomembno vplivata na zavzetost zaposlenih na obratu, kjer je tip 

prisoten pri vodji. Predpostavk nismo mogli preveriti. Z analizo varianc smo potrdili, da imajo 

vodje obratov, ne glede na njihov tip, enako zavzete zaposlene in da sodelovalni tip pri tem ni 

izjema. Z isto metodo smo potrdili tudi statistično značilno razliko v zavzetosti med 

določenimi delovnimi skupinami. Potrdili smo, da imajo vodje izmen statistično značilno 

višjo zavzetost od mehanikov in operaterjev. 

Raziskava je pokazala, da tip upravljanja konfliktov vodje ni bistven za zavzetost zaposlenih. 

Bistveno je dojemanje podjetja, ki se izoblikuje na osnovi izkušenj, ki jih imajo zaposleni s 

podjetjem. V zvezi s tem moramo omeniti psihološko pogodbo (George in Kelley-Patterson 

2009, 3), ki jo raziskovalci opisujejo kot vzajemni odnos med zaposlenim in podjetjem. 
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Zaposleni so pri delu zavzeti v odvisnosti od tega, koliko v podjetje vlagajo in koliko za to 

dobijo nazaj.  

Dodana vrednost raziskave za izbrano podjetje je v razkritju nezavzetosti in aktivne 

nezavzetosti pri delovni skupini in izobrazbenem nivoju, ki v podjetju prevzemata zahtevnejše 

naloge in imata na delovno uspešnost obrata pomemben vpliv. Pri poglobljeni analizi 

zavzetosti smo identificirali glavna področja, ki za dvig zavzetosti ponujajo prostor za 

izboljšave. Ta področja zajemajo izrekanje pohval zaposlenim, prepoznavanje in priznavanje 

dosežkov zaposlenih ter zanimanje za zaposlene in njihov razvoj. 
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