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III 

POVZETEK 

Skozi potek magistrske naloge je na primeru izbranega podjetja ugotovljena povezava med 

odnosom do sprememb (dispozicijskim in situacijskim odnosom ter odporom do sprememb) in 

voditeljskimi značilnostmi (usmerjenostjo k ljudem in usmerjenostjo k opravilom). Posebno 

pomembnost zastopa situacijski odnos do konkretne spremembe, ki je povezan z zaznano 

usmerjenostjo k ljudem in vpliva na vodenje konkretne spremembe, skupaj z voditeljskimi 

značilnostmi in pomembnostjo spremembe. Ključni dejavniki uspešnosti spremembe so 

vodenje spremembe, situacijski odnos do te spremembe in njena pomembnost ter obseg. V 

magistrski nalogi je ugotovljena tudi razlika med oceno zaposlenih in samooceno vodij, in sicer 

glede voditeljskih značilnosti ter vodenja spremembe. 

Ključne besede: organizacijske spremembe, vodenje sprememb, upravljanje sprememb, 

voditeljstvo, voditeljski slogi, organizacijski razvoj 

SUMMARY 

Thesis suggests that based on the selected company, there is a correlation between change 

attitude (dispositional, situational and resistance to change) and leadership characteristics 

(people-oriented and task-oriented). Situational attitude to a specific change is especially 

important as it is interdependent with people-oriented leadership and affects leadership of this 

change, along with leadership characteristics and importance of change. Key success factors 

for a specific change are its change leadership, situational attitude to the change and its 

importance and scope. Thesis also suggest that there is a difference between assessment and 

self-assessment of leadership characteristics and change leadership. 

Key words: organizational change, change leadership, change management, leadership, 

leadership styles, organizational development 

UDK: 005.332.3:005.13(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

Poslovni svet doživlja izjemno hitrost sprememb (Kotter 2011), ki se odraža v izdelkih, 

poslovnih modelih, konkurenčnosti in tehnologiji. Vse to pomembno vpliva na podjetja, ki pa 

niso vedno uspešna pri spreminjanju (prav tam). Od tistih, ki so bila uspešna, se lahko naučimo, 

da proces spreminjanja običajno vodi skozi dolgotrajen niz faz, ki jih ni pametno preskočiti 

(Kotter 2007, 97). Napaka v katerikoli fazi lahko pomembno vpliva na negativni rezultat 

procesa spreminjanja (prav tam). Kot navajata Kierson in Hodes (2014, 21), se v poslovni 

literaturi veliko govori o spremembah, agentih sprememb in transformacijskih spremembah, 

čeprav ima mnogo organizacij s spremembami še vedno težave.  

Po dvajsetih letih od izida Kotterjeve knjige Leading Change, široko sprejete kot eno ključnih 

del na področju upravljanja sprememb, njen avtor ugotavlja, da sta za podjetja še vedno ključna 

dva prevladujoča razloga za spremembe: potreba po povečanju prihodkov in dobička oz. 

zmanjšanju stroškov ter potreba po večji učinkovitosti ali uspešnosti (Kotter 2015, 6). 

Ljudje smo sestavni del vsakršne spremembe in nelagodje ob soočanju s spremembami je vedno 

prisotno (Kotter 1996, 4). Kotter (prav tam, 22) zatorej meni, da uspešno izvajanje procesa 

spreminjanja ne potrebuje zgolj odličnega upravljanja (management), temveč tudi visoko 

kakovostno voditeljstvo1 (leadership). Vsi voditelji imajo, kot zatrjuje Bennis (2015, 367), 

zmožnost ustvariti privlačno vizijo in odgovornost prevesti to vizijo v resničnost. 

Uspešno preoblikovanje v podjetjih je, kot navaja Kotter (1996, 28), v 70 do 90 odstotkih 

rezultat voditeljstva. Preoblikovanje namreč zahteva odpovedovanje, zavzetost in ustvarjalnost, 

ki pa običajno niso rezultat prisile in formalne strukture (Kotter 1996, 32). Zato je za večino 

organizacij vodenje (voditeljstvo) sprememb večji izziv kot upravljanje (administriranje) 

sprememb (prav tam, 33). Voditeljstvo je, kot pravi Gill (2002, 309), pri spremembah prav tako 

pomembno kot upravljanje. Mehta, Maheshwari in Sharma (2014, 3) trdijo, da je uspešno 

upravljanje sprememb funkcija uspešnega voditeljstva. 

Kljub temu pa organizacije ne posvečajo ustrezne pozornosti izbiranju in usposabljanju 

upravljavcev sprememb (Žove 2008a, 5). V nekaterih uspešnih primerih, kot je Lufthansin D-

Check program sprememb, so ekipo, ki je bila odgovorna za izvedbo sprememb, skrbno izbrali 

in tudi simbolično izločili iz formalne organizacijske strukture ter ji namenili pisarno poleg 

pisarne predsednika uprave (Bruch, Gerber in Maier 2005, 104). 

                                                 

1 V besedilu bomo za angleško besedo »leadership« uporabljali slovenski izraz »voditeljstvo«, saj po 
našem mnenju izraz »vodenje« ne ponuja dovoljšnega razlikovanja med pojmoma »leadership« in 
»management« oziroma se pojma »vodenje« in »upravljanje« pogosto uporabljata kar kot sopomenki. 
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V splošnem običajno predpostavljamo, da se posamezniki enako odzivajo na spremembe (z 

enako stopnjo nelagodja), ne glede na njihovo vsebino (Bareil, Savoie in Meunier 2007, 13). 

Po raziskavi sodeč (prav tam) lahko odziv posameznikov oz. vpliv na njihovo nelagodje delimo 

na dva vzorca – dispozicijski (enaka stopnja nelagodja ne glede na vrsto spremembe) in 

situacijski (stopnja nelagodja se spreminja glede na vrsto spremembe). Kot kažejo nekatere 

raziskave, na posameznikov pozitiven odziv na spremembe med drugim vplivajo pozitivna 

samozaznava, samozavest, samonadzor in tolerantnost za tveganja (Bareil, Savoie in Meunier 

2007, 14).  

Negativen odnos do sprememb je, kot ugotavljata Fuchs in Prouska (2014, 361-362), tudi 

posledica slabega upravljanja sprememb in preteklih izkušenj s spremembami. Posamezniki, ki 

so imeli slabe izkušnje s spremembami, bodo bolj verjetno nasprotovali novim spremembam, 

tisti, ki pa so imeli dobre izkušnje, pa bodo nove spremembe bolje sprejemali (prav tam). 

Vendar organizacijska sprememba običajno deluje kot pritisk (Benjamin 2016, 15), zaradi 

katerega se ljudje ne morejo obnašati, kot se glede na načrtovano spremembo od njih pričakuje. 

Kot menita Higgs in Rowland (2005, 126), ni znanih dovolj raziskav o vlogi in obnašanju vodij. 

Podobno trdita Oreg in Berson (2009, 1), ki ugotavljata, da kljub velikemu številu raziskav o 

organizacijskih spremembah, večina teh ne upošteva vloge vodje v procesu spreminjanja in le 

malo raziskav hkrati upošteva tako vidik vodje kot tudi vidik zaposlenega. Navedena avtorja v 

raziskavi ugotavljata tudi (prav tam, 6), da značilnosti voditeljstva in obnašanje vodij relevantno 

vpliva na odziv zaposlenih na spremembe.  

Kot navajata Lundy in Morin (2013, 47), več kot dve tretjini projektov uvajanja sprememb 

propade in odpor do sprememb je pogosto identificiran kot razlog za neuspeh. Kot ključno 

kompetenco za upravljanje sprememb sta avtorja (prav tam, 48) identificirala voditeljstvo. Tudi 

Duck (2008, 1) ocenjuje, da uspešni vodje razumejo dejstvo, da morajo za uspeh spremembe 

prav tako spremeniti način razmišljanja v celotni organizaciji. 

Franken, Edwards in Lambert (2009, 50) zagovarjajo mnenje, da kar 70 odstotkov strateških 

sprememb ni uspešnih, in sicer zaradi petih razlogov: nenehnega pritiska za čimprejšnjo 

izvedbo, povečane kompleksnosti podjetij, neravnovesja med upravljanjem sprememb in 

upravljanjem dnevnega poslovanja, nizke stopnje vključenosti in težav pri zagotavljanju 

ustreznih virov. Tudi Higgs in Rowland (2015, 121) ocenjujeta, da je 70 odstotkov pobud za 

spremembo neuspešno izvedenih. Tolikšen delež neuspešnih sprememb, kot meni Ferrabee 

(2015), je enak že trideset let in je posledica premajhne pozornosti, namenjene komuniciranju 

in sprejemanju sprememb. 

Na podlagi izkušenj z organizacijskimi spremembami v izbranem podjetju lahko uspešnost teh 

sprememb v veliki meri pripišemo dejstvu, kako dobro so spremembo sprejeli zaposleni (Žove 

2015, 1424). Kot navaja Duck (2008, 2), se zaposleni običajno sprva strinjajo s spremembo, saj 

menijo, da so sami izključeni iz nje; ko pa spoznajo, da se sprememba nanaša na njih same, 
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izgubijo navdušenje. Za večino zaposlenih je, tako trdi Hagemann (2015, 48), sprememba 

težka, in sicer z razumskega, čustvenega in celo taktičnega vidika. 

Tudi po mnenju, ki ga oblikujejo Dunham idr. (1989, 7), moramo razlikovati med odnosom do 

sprememb na splošno ter odnosom do konkretne spremembe, saj lahko ima posameznik kljub 

pozitivnemu splošnemu odnosu do sprememb negativen odnos do konkretne spremembe, ki se 

nanaša nanj.  

Aktivna zavzetost zaposlenih, po ugotovitvah, ki jih navaja Kotter (2015, 18), prinese 

organizacijam v povprečju 147 % višji dobiček na delnico od povprečja v panogi. 

Obsežne spremembe z negativnimi posledicami za zaposlene, kot npr. pri zmanjševanju števila 

zaposlenih, so, tako trdita Frost in Robinson (1999, 100), prispevale k pomembnosti vodij, ki 

so kot t. i. blažilci sprememb (angl. toxic handlers) sposobni reševati stisko sodelavcev pri 

uvajanju sprememb. Kot ugotavljajo Michaelis, Stegmaier in Sonntag (2009, 411), sta tudi 

karizmatično voditeljstvo in zaupanje v vodje povezana z uvajanjem sprememb oz. inovacij. 

Vodje, ki prepoznajo človeško tendenco proti spremembam, tudi ko so te nujne za poslovni 

uspeh, so naredili pomemben prvi korak k pozitivnemu rezultatu (Gotsill in Natchez 2007, 25). 

Vodje morajo biti dandanes tudi specialisti za psihologijo množic in morajo skrbno premisliti, 

katero obnašanje spreminjati in kdaj (Hagemann 2015, 48). 

A tudi vodje sami niso imuni na njihove lastne odzive na spremembe (Hart 2014, 17). 

V izbranem podjetju, družbi Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (v nadaljevanju tudi: Gorenje), 

so v zadnjih nekaj letih doživeli precej organizacijskih sprememb, povezanih z 

internacionalizacijo podjetja. V letu 2005 je podjetje izvedlo prvi prevzem podjetja v tujini (na 

Češkem, podjetje Mora Moravia), v letu 2008 je prevzelo nizozemsko podjetje Asko, leta 2010 

pa švedsko podjetje Asko (Žove 2015, 1414). Temu je sledilo prestrukturiranje proizvodnih 

lokacij, s selitvami proizvodnje iz Slovenije v Srbijo (v Valjevo, kjer je Gorenje leta 2007 že 

zgradilo tovarno), iz Švedske v Slovenijo ter iz Finske na Češko (prav tam). Zaradi povečane 

kompleksnosti je vodstvo Gorenja v zadnjih petih letih pristopilo k številnim projektom na 

področju organiziranosti in upravljanja, ki so za zaposlene pomenili večje spremembe. 

Spremembe so se nanašale na opredelitev organiziranosti, nalog in odgovornosti, poslovno in 

funkcijsko integracijo podjetij Atag in Asko ter na vzpostavljanje procesnega vodenja (Žove 

2015, 1415-1424). Slednje se je najbolj temeljito uveljavilo pri procesu upravljanja oskrbne 

verige (Žove 2016, 1496-1497). 

V podjetju so opazili (Žove 2015, 1423), da pri uvajanju teh sprememb ni bilo dovolj pozornosti 

namenjene komuniciranju in da zaposleni niso dovolj seznanjeni z vsebino sprememb. Glede 

na izkušnje z organizacijskimi spremembami v podjetju so ocenili, da je uspešnost spremembe 

odvisna predvsem od tega, kako spremembo sprejmejo zaposleni (Žove 2015, 1424). Poleg tega 
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so opazili, da se lahko odnos zaposlenih do sprememb znotraj iste organizacijske spremembe 

razlikuje glede na organizacijsko enoto oz. vodjo.  

V pričujoči raziskavi nas zanima predvsem dejstvo, ali je povezava med voditeljskimi 

značilnostmi in odnosom do sprememb, kot smo jo opredelili v teoretičnih izhodiščih, prisotna 

tudi v izbranem podjetju. Ker je za podjetje pomembno, da zagotovi uspešnost organizacijskih 

in procesnih sprememb, je smiselno raziskati, ali takšna povezava dejansko obstaja, kakšne so 

njene značilnosti in kako vpliva na vodenje in uspešnost posamezne spremembe. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

1.2.1 Namen 

Namen magistrske naloge je: 

- proučiti teoretična izhodišča glede odnosa do sprememb v povezavi z voditeljskimi 

značilnostmi, 

- raziskati to povezavo v izbranem podjetju,  

- na podlagi ugotovitev zasnovati priporočila za izboljšanje uspešnosti organizacijskih 

sprememb v podjetju. 

1.2.2 Cilji 

V zasledovanju namena raziskave smo opredelili naslednje cilje raziskave: 

- pregledati in analizirati strokovno ter znanstveno literaturo s področja upravljanja 

sprememb in voditeljstva, 

- na podlagi analize literature opredeliti najprimernejše značilnosti voditeljstva, ki z 

upoštevanjem posebnosti izbranega podjetja in izkušenj s preteklimi spremembami v 

podjetju najbolj pomembno vplivajo na odnos do sprememb, 

- s kvantitativno raziskavo ugotoviti, ali in kako so izbrane značilnosti voditeljstva povezane 

z odnosom do sprememb, tako vodij samih kot zaposlenih, ki so udeleženi v spremembah, 

ter ugotoviti, kako ta povezava vpliva na vodenje in uspešnost sprememb, 

- z analizo ugotovitev raziskave zasnovati priporočila vodstvu izbranega podjetja, s ciljem 

izboljšati vodenje in uspešnost prihodnjih sprememb. 

1.2.3 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

Pojma voditeljske značilnosti in odnos do sprememb sta opredeljena na podlagi pregleda 

literature in izkušenj s spremembami v izbranem podjetju. Pri voditeljskih značilnostih smo 

želeli preveriti, ali jih lahko, na podlagi izkušenj iz podjetja in ugotovitev iz pregleda literature, 
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smiselno opredelimo v dva sklopa značilnosti, in sicer v usmerjenost k ljudem ter v usmerjenost 

k opravilom.  

Pri odnosu do sprememb smo želeli preveriti, ali ga lahko, glede na izkušnje iz podjetja in glede 

na ugotovitve iz pregleda literature, smiselno opredelimo kot dispozicijskega (splošen odnos 

posameznika do vseh sprememb) in situacijskega (odnos do konkretne spremembe). 

Ob tem smo želeli preveriti tudi, ali se odnos do sprememb razlikuje med vodji in zaposlenimi. 

Nadalje smo raziskali, ali je situacijski odnos zaposlenega do spremembe povezan z zaznanimi 

voditeljskimi značilnostmi usmerjenosti k ljudem, kot tudi, ali je dispozicijski odnos vodje do 

sprememb povezan z njegovimi voditeljskimi značilnostmi usmerjenosti k ljudem.  

Hipoteze smo preverjali na vzorcu, ki je opisan v naslednjem poglavju. 

V okviru raziskave smo torej preverjali naslednje hipoteze: 

H1. Odnos zaposlenih do sprememb in odnos vodij do sprememb se statistično značilno 

razlikujeta. 

Hipotezo H1 smo preverili s t-testom dveh neodvisnih vzorcev (vzorec zaposlenih in vzorec 

vodij), pod dodatno predpostavko, da lahko ordinalne vrednosti iz Likertove lestvice vsebinsko 

smiselno razumemo kot intervalne. 

V primeru, da porazdelitev ni bila normalna, kot tudi za dodatno preverjanje veljavnosti, smo 

hipotezo H1 preverili z Mann-Whitneyevim U-testom kot alternativnim neparametričnim 

testom, ki, za razliko od t-testa, ne predpostavlja enakosti varianc vzorcev. S hipotezo H1 smo 

preverjali, ali obstajajo (statistično značilne) razlike med odnosom zaposlenih do sprememb in 

odnosom vodij do sprememb. Na podlagi pregleda literature smo predvidevali, da takšne razlike 

obstajajo. 

H2. Voditeljske značilnosti lahko smiselno strukturiramo v dve skupini oz. sklopa ključnih 

faktorjev: usmerjenost k ljudem in usmerjenost k opravilom. 

Hipotezo H2 smo preverili s faktorsko analizo na podlagi obeh vzorcev, vzorca zaposlenih (za 

oceno voditeljskih značilnosti pri njihovih vodjih) in vzorca vodij (za samooceno). 

Na podlagi pregleda literature (Mehta, Maheshwari in Sharma 2014 ipd.) smo predvidevali, da 

lahko voditeljske značilnosti umestimo v dva sklopa, pri čemer je prvi povezan z značilnostmi, 

pri katerih prevladuje usmerjenost vodje k ljudem, pri drugem pa usmerjenost vodje k 

opravilom. 

H3. Odnos do sprememb lahko smiselno strukturiramo v dve skupini oz. sklopa ključnih 

faktorjev: dispozicijski odnos in situacijski odnos. 
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Hipotezo H3 smo preverili s faktorsko analizo na podlagi obeh vzorcev, vzorca zaposlenih in 

vzorca vodij. 

Na podlagi pregleda literature (Bareil, Savoie in Meunier 2007 ipd.) smo predvidevali, da je 

odnos do sprememb mogoče razdeliti na dispozicijski odnos (splošen odnos do vseh sprememb) 

in situacijski odnos (odnos do konkretne spremembe). 

H4. Med situacijskim odnosom zaposlenih do sprememb in zaznano voditeljsko usmerjenostjo 

k ljudem obstaja statistično značilna povezava. 

Hipotezo H4 smo preverili s korelacijsko analizo na podlagi vzorca zaposlenih. 

Glede na izkušnje s spremembami v podjetju smo predvidevali, da je odnos zaposlenih do 

konkretne spremembe (situacijski odnos) povezan z zaznano voditeljsko usmerjenostjo k 

ljudem. 

H5. Med dispozicijskim odnosom vodij do sprememb in lastno voditeljsko usmerjenostjo k 

ljudem obstaja statistično značilna povezava. 

Hipotezo H5 smo preverili s korelacijsko analizo na podlagi vzorca vodij. 

Glede na izkušnje s spremembami v podjetju smo predvidevali, da je splošen (dispozicijski) 

odnos vodij do sprememb povezan z njihovo voditeljsko usmerjenostjo k ljudem. 

H6. Zaposleni voditeljske značilnosti svojih vodij zaznavajo (ocenjujejo) statistično značilno 

drugače, kot te voditeljske značilnosti zase ocenjujejo njihovi vodje. 

Hipotezo H6 smo preverili s t-testom dveh neodvisnih vzorcev (vzorca zaposlenih in vzorca 

vodij), pod dodatno predpostavko, da lahko ordinalne vrednosti iz Likertove lestvice vsebinsko 

smiselno razumemo kot intervalne. V primeru, da porazdelitev ni bila normalna, kot tudi za 

dodatno preverjanje veljavnosti, smo hipotezo H6 preverili še z Mann-Whitneyevim U-testom, 

kot alternativnim neparametričnim testom, ki, za razliko od t-testa, ne predpostavlja enakosti 

varianc vzorcev.  

Analogno s hipotezo H1 smo namreč na podlagi pregleda literature predvidevali, da zaposleni 

drugače zaznavajo (ocenjujejo) voditeljske značilnosti, kot pa jih voditelji ocenjujejo sami zase. 

H7. Vodenje konkretne spremembe je odvisno od situacijskega odnosa do spremembe in 

usmerjenosti k ljudem. 

Hipotezo H7 smo preverili z regresijsko analizo na podlagi skupnega (združenega) vzorca vodij 

in zaposlenih. 
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V skladu s pregledano literaturo smo predvidevali, da parametra, kot sta odnos do sprememb 

in voditeljske značilnosti, vplivata na vodenje konkretne spremembe. 

H8. Uspešnost konkretne spremembe je odvisna od vodenja te spremembe, situacijskega odnosa 

do spremembe in konteksta te spremembe. 

Hipotezo H8 smo preverili z regresijsko analizo na podlagi skupnega (združenega) vzorca vodij 

in zaposlenih. 

Po pregledu preteklih raziskav o dejavnikih uspešnosti sprememb smo predvidevali, da lahko 

uspešnost konkretne spremembe pojasnimo predvsem z vodenjem te spremembe, z odnosom 

posameznikov do spremembe in s kontekstom posamezne spremembe. 

1.3 Raziskovalne metode 

Pri pregledu in opredelitvi teoretičnih izhodišč smo uporabili metode analize in sinteze ter 

metodo kompilacije na podlagi pregleda uporabljene literature. Z metodo deskripcije in 

klasifikacije smo opisovali posamezne pojme, povezane z voditeljskimi značilnostmi in 

odnosom do sprememb.  

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativne metode statistične analize, s katero smo 

preverjali postavljene hipoteze. 

Za raziskavo relevantno populacijo predstavlja 1.484 od skupno 4.104 zaposlenih v družbi 

Gorenje, d. d. (podatki na dan 1. 1. 2016), ki delo opravljajo v organizacijskih enotah, ki jih 

podjetje imenuje »skupne strokovne službe« in ki predstavljajo vse zaposlene, razen zaposlenih 

v organizacijskem področju proizvodnje. V raziskavo nismo vključili vseh zaposlenih v 

podjetju, ampak smo populacijo opredelili z upoštevanjem preteklih sprememb v podjetju, ki 

so praviloma vključevala le področja znotraj skupnih strokovnih služb in so se le v 

zanemarljivem delu nanašala na področje proizvodnje. Menimo, da je smiselno preučevati 

povezavo med voditeljskimi značilnostmi in odnosom do sprememb le v tistih organizacijskih 

enotah, ki so (pogosteje) udeležene v spremembah. 

Opredeljeno populacijo 1.484 zaposlenih smo razdelili na populacijo 61 vodstvenih delavcev 

(z nazivi delovnih mest: direktor, pomočnik direktorja, izvršni direktor, pomočnik izvršnega 

direktorja, pomočnik člana uprave) in populacijo 1.423 ostalih zaposlenih. 

Za statistično sklepanje (inferenco) uporabljamo vzorce kot podmnožice populacije (Easterby-

Smith, Thorpe in Jackson 2012, 222). Oblikovanje vzorcev temelji na dveh osnovnih načelih: 

reprezentativnosti in natančnosti (prav tam, 223). Pri opredelitvi vzorčnega okvira moramo 

zagotoviti, da je vzorec v bistvenih značilnostih primerljiv s populacijo in da se ta primerljivost 

ohrani tudi po izločitvi tistih, ki na anketni vprašalnik niso odgovorili (prav tam). Natančnost 
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vzorca merimo z njegovo velikostjo in razmerjem do velikosti populacije. Pri tem velja, da z 

večanjem vzorca povečujemo njegovo natančnost, vendar velikosti vzorca ni smiselno 

povečevati v nedogled, saj dodatni vložek (čas, stroški) ne odtehta vedno manjšega prispevka 

k natančnosti (prav tam, 225). V kombinaciji obeh načel, reprezentativnosti in natančnosti, je 

bolje imeti manj natančen in bolj reprezentativen vzorec kot obratno (prav tam).  

Zaradi majhnega števila enot v populaciji vodstvenih delavcev (N=61), te populacije nismo 

predhodno vzorčili, ampak smo v raziskavo povabili celotno populacijo (cenzus), vzorec pa so 

predstavljali le tisti vodstveni delavci, ki so odgovorili na vprašalnik. 

Populacijo ostalih zaposlenih smo vzorčili z verjetnostnim vzorčenjem, z metodo enostavnega 

slučajnega vzorčenja brez ponavljanja. Za zagotavljanje slučajnosti oz. enake verjetnosti za 

izbiro vzorca smo uporabili generator naključnih števil. Ob tem smo predpostavljali, da znotraj 

populacije ni bistvenih razlik, ki bi lahko vplivale na razlike pri odnosu do sprememb in zaznave 

voditeljskih značilnosti. Pri opredelitvi populacije smo namreč upoštevali dva dejavnika, ki bi 

lahko vplivala na takšne razlike, in sicer vključenost v spremembe ter položaj v podjetju. Prvi 

dejavnik smo omejili z izključitvijo zaposlenih s področja proizvodnje, saj je bilo to področje 

bistveno manj vključeno v spremembe, drugi dejavnik pa smo omejili z oblikovanjem ločenih 

populacij za vodstvene delavce in ostale zaposlene. Velikost vzorca za populacijo ostalih 

zaposlenih smo določili tako, da smo zagotovili 95-odstotno stopnjo zaupanja in največ 10-

odstotni interval zaupanja oz. napako med vzorčno oceno parametra in parametrom. Velikost 

vzorca2 za  populacijo ostalih zaposlenih (N=1423) bi torej znašala 91 enot. Da bi zagotovili 

veljavnost vzorca, potrebujemo ravno toliko veljavnih odgovorov na vprašalnik. Na podlagi 

izkušenj s spletnimi vprašalniki v podjetju pričakujemo vsaj 60 % odziv, zato bomo vzorec 

povečali tako, da bo upošteval 40 odstotkov neodgovorov. Vzorec, ki ga bomo uporabili, bo 

torej štel 152 enot.  

V okviru kvantitativne raziskave smo uporabili strukturiran vprašalnik, ki ga bomo pripravili s 

pomočjo spletnega orodja 1KA (https://www.1ka.si). Elektronski vprašalnik je bil poslan v 

izpolnjevanje vodstvenim delavcem in prej opredeljenemu vzorcu zaposlenih. Ker ima celotna 

populacija zaposlenih, ki je relevantna za raziskavo, elektronsko pošto in dostop do interneta, 

ni nevarnosti, da bi zaradi uporabljene metode elektronskega anketnega vprašalnika izpustili 

del populacije. 

Vprašalnik je oblikovan tako, da so odgovori, ki so povezani z odnosom do sprememb in 

voditeljskimi značilnostmi, omejeni na 5-stopenjsko Likertovo lestvico.  

                                                 

2 Velikost vzorca je izračunana po formuli  n = 

z2×p(1-p)

e2

1+(
z2×p(1-p)

e2N
)
   , 

pri čemer je z = 1,96, kar ustreza 95-odstotni stopnji zaupanja, N je velikost populacije, e je interval 

zaupanja oz. napaka vzorčne ocene (0,10) in p = 0,5, kar daje najbolj konzervativno oceno. 
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Z analizo prejetih odgovorov smo preverjali hipoteze raziskave, ki se nanašajo na obstoj in 

lastnosti povezave med odnosom do sprememb in voditeljskimi značilnostmi. Hipoteze smo 

preverjali s statističnimi metodami, in sicer s korelacijsko analizo ter faktorsko in regresijsko 

analizo. Pri obdelavi in analizi podatkov smo si pomagali s programsko opremo SPSS 22. 

Metode kvantitativne analize smo izbrali tudi na podlagi pregleda primerljivih in podobnih 

raziskav, kot je npr. raziskava, ki so jo objavili Mehta, Maheshwari in Sharma (2014) in v kateri 

so raziskovali povezavo med voditeljskimi značilnostmi in kontekstom sprememb ter 

uspešnostjo sprememb. V tej raziskavi so na podlagi podatkov, pridobljenih s strukturiranim 

vprašalnikom z Likertovo lestvico, izvedli faktorsko analizo za opredelitev voditeljskih 

značilnosti in konteksta sprememb. Pri voditeljskih značilnostih so ugotovili, da jih lahko 

strukturirajo v dve skupini značilnosti, ki so ju poimenovali usmerjenost k ljudem ter 

usmerjenost k opravilom. Kontekst sprememb so opredelili v dve skupini, manjše postopne 

spremembe ter notranja potreba po spremembi. Na podlagi korelacijske analize so potrdili 

povezavo med voditeljskimi značilnostmi in kontekstom sprememb, z regresijsko analizo pa so 

oblikovali model povezav med voditeljskimi značilnostmi in kontekstom sprememb ter 

uspešnostjo teh sprememb. 

V pričujoči raziskavi smo v delu vprašalnika, ki se nanaša na voditeljske značilnosti, vprašanja 

med drugim oblikovali tudi na podlagi nekaterih vprašanj oz. trditev, ki so jih Mehta, 

Maheshwari in Sharma (2014) uporabili za opredelitev voditeljskih značilnosti. 

Raziskava, ki so jo izvedli Shin, Taylor in Seo (2012) je povezavo med odnosom do sprememb 

in nagrajevanjem (materialnim in nematerialnim) opredelila s pomočjo faktorske in 

korelacijske analize, pri kateri so za podlago uporabili več različnih vprašalnikov z različnimi 

Likertovimi lestvicami. 

Nikolaou idr. (2007) so za raziskovanje povezav med osebnostnimi značilnostmi in odnosom 

do sprememb uporabili korelacijsko analizo na podlagi strukturiranega vprašalnika z Likertovo 

lestvico, s katero so ugotavljali izraženost posameznih značilnosti. 

Young in Dulewicz (2006) sta uporabila t-test za preverjanje razlik med različnimi stili vodenja 

in vplivom teh stilov na uspešnost sprememb, in sicer  med posameznimi nivoji vodenja in 

različnimi oddelki v Kraljevi mornarici Združenega kraljestva. V raziskavi, zajeti v magistrski 

nalogi, smo to metodo uporabili za preverjanje razlik med odnosom do sprememb, ki ga izražajo 

vodje, v primerjavi z odnosom do sprememb, ki ga izražajo ostali zaposleni. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Za potrebe raziskave predpostavljamo, da je uporabljena literatura verodostojna in primerna za 

obravnavo izbranega problema. Predpostavljamo tudi, da je izbrana raziskovalna metoda 

ustrezna za dosego namena in ciljev magistrske naloge. Nadalje predpostavljamo, da so 
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raziskovalna vprašanja in metode za njihovo preverjanje ustrezne glede na izbrani problem, kot 

tudi, da so primerna osnova za uporabne ugotovitve. Predpostavljamo, da so sodelujoči v 

raziskavi dovolj iskreni, da lahko na podlagi prejetih odgovorov podamo veljavne ugotovitve. 

Hkrati še predpostavljamo, da so sodelujoči delavci imeli dovolj izkušenj s spremembami, da 

lahko o njih podajo informirano mnenje. 

Raziskava je omejena na izbrano podjetje, zato je ni mogoče posploševati. Omejitve raziskave 

se kažejo tudi v številu izbranih sodelujočih vodstvenih delavcev ter v izbrani skupini delavcev, 

ki je bila deležna nedavne obsežne organizacijske spremembe. Ker je raziskava osredotočena 

na omenjeno skupino, so rezultati analize veljavni samo za primer obravnavane spremembe in 

jih je možno posplošiti le z upoštevanjem predpostavk. 

V raziskavi so uporabljeni le nekateri dejavniki oz. značilnosti, izbrane na podlagi teoretičnih 

izhodišč in lastnih izkušenj v izbranem podjetju, zato ne predstavljajo celovitega pregleda 

tovrstnih značilnostih in njihovih medsebojnih povezav. Kljub skrbnemu pregledu izbrana 

literatura ne predstavlja celote aktualnih dognanj na obravnavanem področju, zato je prikaz 

teoretičnih izhodišč omejen zgolj na izbrano literaturo.  
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2 UPRAVLJANJE IN VODENJE SPREMEMB 

2.1 Osnovni koncepti upravljanja in vodenja sprememb 

Sprememba je neizogibni dejavnik organizacijskega življenja (Cummings in Worley 2005, 22).  

Spremembe, ki so središče literature o upravljanju sprememb in strateškem upravljanju, lahko 

definiramo kot organizacijske spremembe, torej spremembe v strategiji in načinu dela, ki 

vplivajo na celotno organizacijo (Shin, Taylor in Seo 2012, 727). 

Spremembe se, kot pravi Kotter (2007, 96), lahko predstavljajo pod več zastavami, in sicer: 

celovito upravljanje kakovosti (angl. total quality management), prenova poslovnih procesov 

(angl. business process reengineering), prestrukturiranje, sprememba organizacijske kulture, 

preobrat v poslovanju itd. Ne glede na naziv je cilj skoraj vedno enak – izvesti temeljne 

spremembe v načinu poslovanja, ki bi omogočile podjetju, da se kosa z novim, izzivov polnim 

poslovnim okoljem (Kotter 2007, 96). 

Skladno z zgoraj navedenim v nadaljevanju izraz sprememba uporabljamo kot enoten izraz za 

vsako spremembo, povezano z organizacijo in/ali posameznikom v organizaciji. S pojmoma 

upravljanje in vodenje sprememb razumemo aktivnosti, povezane z vplivanjem na spremembo 

ali aktivno udeležbo v spremembi. Te aktivnosti so lahko, kot bomo prikazali v nadaljevanju, 

bolj ali manj strukturirane ter bolj ali manj povezane z voditeljstvom.  

Koncept organizacijske spremembe je uvedel Lewin (1951, po Green 2007, 5), ki je menil, da 

v vsakem človeškem sistemu obstajajo različna stanja dinamičnega ravnovesja in da je možno 

med njimi prehajati. Sprememba se začne v »mislih, idejah, izkušnjah, pogovorih, dogodkih in 

motivacijah« in je ni mogoče ustaviti (Green 2007, 6).  

By (2007, 5), ki se s povzemanjem opira na trditve, ki jih navajajo Armenakis, Harris in 

Mossholder (1993) ter Armenakis in Harris (2002), zagovarja dejstvo, da je organizacijska 

sprememba neprekinjen proces, ki ga sestavljajo tri faze, in sicer: 

- pripravljenost na spremembo, 

- sprejem spremembe, 

- institucionalizacija spremembe. 

Spremembe so po klasičnem razumevanju odmiki od običajnih statičnih vzorcev in morajo biti 

pojasnjene in nadzorovane; po transformacijskem razumevanju so spremembe nepredvidljive 

in dinamične ter tvorijo bistveno sestavino samo-organiziranega sistema (Barker 2001, 490). 

Samo-organiziranje predpostavlja inherentno sposobnost spreminjanja in preoblikovanja 

(Cummings in Worley 2005, 493). 
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Organizacijska transformacija, kot pravita Cummings in Worley (2005, 480), implicira 

radikalne in revolucionarne spremembe v zaznavanju, razmišljanju in obnašanju članov 

organizacije. 

Potreba po spremembi lahko nastane znotraj organizacije ali zunaj nje, lahko je rezultat 

konkurence ali regulativnih zahtev (Green 2007, 34). Oakland in Tanner (2007, 5) navajata 

zunanje in notranje razloge za spremembo, kot jih povzema Preglednica 1. Pri tem ugotavljata, 

da so zunanji razlogi pomembnejši in pogostejši (Oakland in Tanner 2007, 12).  

Preglednica 1: Zunanji in notranji razlogi za spremembo 

Zunanji razlogi Notranji razlogi 

Zahteve kupcev 

Zahteve drugih deležnikov 

Regulativne zahteve 

Konkurenca 

Izboljšanje učinkovitosti 

Potreba po boljši kakovosti izdelkov in storitev 

Izboljšanje procesov 

Prirejeno po Oakland in Tanner (2007, 5). 

Kot navajata Lundy in Morin (2013, 46), je v literaturi splošno strinjanje o tem, da je 

kompleksnost glavna determinanta spreminjanja. Povedano drugače, sprememba je 

kompleksen proces, kot povzemata tudi Higgs in Rowland (2005, 123). 

Chia (1999, 210) ugotavlja, da prevladujoč pristop k spremembam le-te razume kot nekaj 

izrednega, čeprav so inherentne vsem živim sistemom, še posebej socialnim sistemom. Razlog 

za to je verjetno v naši lastni predispoziciji k razmišljanju o redu, stabilnosti, trajnosti, 

sistematičnosti, kar se očitno kaže tudi v razširjeni uporabi tipologij in taksonomskih uvrščanj 

v literaturi o spremembah (prav tam). 

Kot trdi Chia (1999, 210), sta organizacija in sprememba nasprotna si pojma, ki ustvarjata 

prostor za razvoj organizacij. Organizacijska sprememba ni nekaj, kar potrebuje načrtno 

posredovanje ali urejanje; že rahljanje globoko usidranih organizacijskih in institucionalnih 

navad lahko spodbudi spremembo po lastni volji (Chia 1999, 225). Organizacije imajo, namreč 

kot uveljavljeni socialni sistemi, inherenten odpor do sprememb in so oblikovane tako, da 

nevtralizirajo poskuse in vplive sprememb (Kavangh in Ashkanasy 2006, 83). 

Chia (1999, 224) prav tako navaja, da je organizacija inherentno poenostavljajoč mehanizem, s 

katerim zaustavimo, stabiliziramo in poenostavimo kompleksnost in dinamičnost življenja. 

Kompleksnost organizacij je torej bistroumni nesmisel. Organizacije obstajajo kot otoki 

urejenosti sredi morja kaosa in sprememb (prav tam). Na kaotično organizacijo lahko vplivamo, 

ne moremo pa je nadzirati (Karp 2006, 15). Pobudniki spremembe lahko spodbudijo 

spremembo ali celo krmarijo v njej, ne morejo pa je upravljati (Jarret 2003, 25). Kotter (2007, 
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103) v svoji raziskavi navaja naslednje: »Celo spremembe, ki so uspešne, so neurejene in polne 

presenečenj.« 

Organizacijske spremembe so na nek način kaos (Gleick 1987, cit. po Burke in Litwin 1992, 523). 

2.1.1 Pomen sprememb v sodobnem poslovnem okolju 

Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta Kotter in Schlesinger (2008, 131) ugotavljala, da 

so zmerno obsežne spremembe v posamezni organizaciji nujne vsaj enkrat letno, večje 

spremembe pa vsaj enkrat na štiri ali pet let. V nedavni študiji podjetja The Boston Consulting 

Group je skoraj devetdeset odstotkov vprašanih vodilnih delavcev v podjetjih z več kot 1.000 

zaposlenimi poročalo, da so pred kratkim izvedli reorganizacijo (Keenan idr. 2012, 7). 

Kot ugotavlja Kotter (2015, 26), kar devetdeset odstotkov vprašanih meni, da se je pomembnost 

agilnosti in hitrosti povečala v zadnjih petih letih. Še več, stopnja sprememb je skoraj 

eksponentna, organizacije pa niso ravno dobre pri spreminjanju (Kotter 2011). Kot pravi Jack 

Welch, bivši predsednik uprave podjetja General Electric (cit. po Mehta, Maheshwari in 

Sharma 2014, 1): 

Če danes še vedno počneš stvari na enak način, kot si jih pred petimi leti, potem delaš nekaj narobe. 

Frost in Robinson (1999, 100) sta ugotavljala naraščajoči pomen mantre, da so nenehne 

spremembe ne samo dobre, temveč tudi nujne. Ali drugače, sprememba je neizogibna, naj si 

bodo organizacije pripravljene nanjo, ali ne (By 2007, 4). Ker je uspeh možen le v stanju 

nenehnega spreminjanja, morajo biti tudi organizacije neprestano pripravljene na spreminjanje 

(By 2007, 4). Podobno menita Cummings in Worley (2005, 480), in sicer, da morajo biti 

organizacije nenehno inovativne in okretne, saj so mnoge organizacijske prakse postale 

zastarele ravno zaradi hitrih tehnoloških sprememb. 

Vsako podjetje, ki se ne sprašuje o svoji usmeritvi, ki se ne prilagaja spreminjajočemu se 

kontekstu in ki ne izvaja hitrih operativnih sprememb, je podvrženo tveganju (Kotter 2013, 7). 

Upravljanje sprememb je namreč proces stalnega obnavljanja usmeritev, struktur in sposobnosti 

organizacije, na operativnem in strateškem nivoju (By 2005, 369). 

Vendar pa velja tudi, da podjetja, ki se nenehno spreminjajo, brez konsistentnih razlogov, lahko 

ravno tako propadejo, kot podjetja, ki se sploh ne spreminjajo (Collins 2009, povzeto po Mehta, 

Maheshwari in Sharma 2014, 4).  

Čeprav ni zaznati konsenza glede konceptualnih okvirjev upravljanja sprememb, sta v literaturi 

o spremembah skupni dve točki: tempo sprememb nikoli ni bil hitrejši in spremembe vplivajo 

na vse organizacije na vseh področjih (By 2005, 370). 
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2.1.2 Tipologija sprememb 

Kot ugotavlja Caldwell (2013, 28), obstajajo štiri teorije oziroma šole o spremembah: 

- najbolj pogosta, usmerjena v namenske in načrtovane spremembe in s tem povezane 

procese (teleološke spremembe), 

- teorija življenjskega cikla, ki govori o različnih vlogah sprememb v organskem 

življenjskem ciklu (rasti in zatonu) organizacije, 

- dialektična teorija, ki govori o spremembi kot odgovoru na zunanje dogodke in sile, 

- evolucijska teorija, ki razume organizacijo kot nikoli statično in vedno spreminjajočo se 

enoto, ki preživi, kadar sprejme prave odločitve o spremembah. 

Podobno povzemata Higgs in Rowland (2005, 124), ki poleg evolucijske teorije sprememb 

navajata verjetnostno teorijo (z zunanjim virom sprememb, ki prekine notranje ravnovesje) in 

teorijo kompleksnosti (samo-organizirane organizacije, ki se nenehno prilagajajo 

spremembam). 

Kot Chia (1999, 212) povzema po Kanter, Stein in Jick (1992), lahko spremembe razumemo 

na tri načine, in sicer kot: 

- makroevolucijske spremembe (spremembe v identiteti enote v odnosu do okolja), 

- mikroevolucijske spremembe (spremembe internih mehanizmov enote), 

- politične spremembe (spremembe v nadzoru in interesih). 

By (2007, 8) trdi, da sta v praksi zastopana le dva pristopa k upravljanju sprememb: zavedni in 

nezavedni. Oba pristopa lahko uporabljata katerekoli metode, razlika med njima pa je v tem, da 

je nezavedni pristop reakcijski in ga usmerjajo kriza, strah in naključje (By 2007, 9). Zavedni 

pristop je v nasprotju s tem neprekinjen in proaktiven, usmerja pa ga izbiranje in odločanje 

(prav tam). Pri zavednem pristopu je neprestana pripravljenost na spremembe ključen dejavnik 

uspeha (By 2007, 10). 

Kot še povzema By (2007, 8), lahko organizacijske spremembe kategoriziramo glede na stopnjo 

ponavljanja, nastanek in obseg, kot prikazuje Preglednica 2. 



 

15 

Preglednica 2: Kategorije organizacijskih sprememb 

Glede na stopnjo ponavljanja  

(By 2005) 

Glede na nastanek  

(Burnes 1996, Senior 2002) 

Glede na obseg  

(Dunphy in Stace 1993) 

Občasne spremembe Načrtovane spremembe Uglaševanje 

Postopne spremembe Vznikajoče se spremembe Postopno prilagajanje 

Pospešene postopne spremembe  Delno preoblikovanje 

Neprekinjene spremembe  Celovito preoblikovanje 

Pospešene neprekinjene 
spremembe 

  

Prirejeno po By (2007, 8). 

Sprememba je lahko glede na svojo naravo in rezultat (Balogun in Hailey 2004, povzeto po 

Green 2007, 21): 

- prilagoditev (postopna sprememba manjšega pomena), 

- rekonstrukcija (hitra sprememba manjšega pomena), 

- evolucija (postopna sprememba večjega pomena), 

- revolucija (hitra sprememba večjega pomena). 

Če povzamemo, lahko spremembe opredelimo s pomočjo različnih dimenzij, kot kaže 

Preglednica 3. 

Preglednica 3: Dimenzije sprememb 

Dimenzija Vrsta spremembe 

Nastanek ali razlog spremembe Načrtovane spremembe 

Vznikajoče spremembe 

Pojavljanje spremembe Občasne spremembe 

Nenehne spremembe 

Potek spremembe Postopne spremembe 

Hitre spremembe 

Obseg ali narava spremembe Manjše spremembe 

 Večje spremembe 

2.1.3 Spremembe in uresničevanje strategij 

Spremembe so povezane z uresničevanjem strategij. Uresničenje strategije namreč temelji, kot 

navajajo tudi Franken, Edwards in Lambert (2009, 49), na izboru portfelja programov 

sprememb in na pridobivanju, dodeljevanju in upravljanju virov, potrebnih za izvedbo teh 

programov. Uspešno uresničitev strategij otežujejo naslednji elementi (Franken, Edwards in 

Lambert 2009, 49): 
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- nenehen pritisk delničarjev za višjo dobičkonosnost, kar pomeni vedno hitrejše 

preoblikovanje strategije, 

- povečana kompleksnost organizacij, kar pomeni tudi večjo kompleksnost sprememb, 

- potreba po uravnoteženju med dnevnim poslovanjem in dolgoročnimi spremembami, 

- nizka stopnja vključenosti širšega vodstva v proces priprave strategije, 

- razpoložljivost ustreznih virov, saj so ti pogosto že vključeni v druge programe ali v redno 

poslovanje. 

Franken, Edwards in Lambert (2009) so po pregledu literature glede pristopov k uspešnemu 

uresničevanju strategij in s tem povezanim upravljanjem sprememb ugotovili, da obstaja deset 

bistvenih elementov uspešnosti uresničevanja strategij skozi spremembe (Franken, Edwards in 

Lambert 2009, 51-57): 

- vzpostavljanje in krepitev organizacijske kulture neprekinjenega spreminjanja, vključno s 

komuniciranjem o spremembi in motiviranjem zaposlenih, da spremembo sprejmejo in 

uresničijo, 

- razumevanje vsebine in gonil posameznih programov sprememb v njihovi začetni fazi 

(vključenost akterjev spremembe v pripravo strategije), 

- usklajevanje programov sprememb glede na strateške cilje in s tem ustvarjanje portfelja 

programov, 

- usklajenost in odločnost vodstvene ekipe, ki bo izvedla portfelj programov, 

- priprava in odobritev podrobnega poslovnega načrta za vsak program sprememb, z jasno 

opredelitvijo koristi, kot tudi opredelitev potrebnih organizacijskih sprememb, virov in 

odgovornih oseb za izvedbo, 

- vzpostavitev odgovornosti in usmerjanja za vsak program sprememb posebej,  

- izvedba vsakega programa sprememb in doseganje pričakovanih koristi, 

- upravljanje portfelja z razreševanjem konfliktov in upravljanjem virov ter medsebojnih 

povezav, 

- koordiniranje sposobnosti spreminjanja (komuniciranje in informiranje), 

- pregled, učenje in izboljševanje sposobnosti spreminjanja. 

Kot so v svoji raziskavi ugotovili Franken, Edwards in Lambert (2009, 58-59), je navedenih 

deset elementov močno povezanih s poslovnimi koristmi. Te so naslednje: 

- opustitev slabo zasnovanih programov sprememb med njihovo izvedbo, 

- povečanje zaupanja v sposobnost vodstva, da izvede spremembo, 

- hitra izvedba programov sprememb, 

- minimiziranje variance med dejanskimi in pričakovanimi stroški, 

- vzdrževanje vodstvenega nadzora nad programi sprememb, 

- upravljanje negativnih učinkov na redno poslovanje, 

- dejansko doseganje pričakovanih koristi. 
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Za izboljšanje uresničevanja strategij avtorji predlagajo naslednje korake (Franken, Edwards in 

Lambert 2009, 68): 

1. Ocena uspešnosti organizacije pri doseganju poslovnih koristi. 

2. Uskladitev vodstvene ekipe o potrebi po izboljšanju sposobnosti uresničevanja strategij. 

3. Opredelitev in ocena ključnih elementov uspešnosti uresničevanja strategij. 

4. Priprava programa sprememb za izboljšanje sposobnosti uresničevanja strategij. 

Strateške spremembe niso samo stvar opredelitve korakov za uspešno uvedbo strategije, temveč 

vsebujejo tudi pojem namena oziroma izvorne ideje za spremembo, o kateri je potrebno 

poglobljeno razmisliti in jo jasno določiti pred uveljavitvijo same spremembe (Bruch, Gerber 

in Maier 2005, 98). 

Primarni izziv vodenja pri strateških spremembah je odločitev, kaj je prava sprememba v danem 

trenutku; ta izziv mora biti razrešen na začetku procesa s pomočjo ključnih vprašanj (Bruch, 

Gerber in Maier 2005, 99), kot jih prikazuje Preglednica 4. Strateške spremembe morajo 

ustrezati situaciji, v kateri se nahaja podjetje, in morajo biti konsistentno osredotočene na 

ključne točke spreminjanja (Bruch, Gerber in Maier 2005, 100). Pri tem mora podjetje sprejeti 

odločitve v pravilnem vrstnem redu, najprej odločitve o tem, kaj je prava sprememba, nato pa 

odločitve o tem, kako to spremembo pravilno uvesti (Bruch, Gerber in Maier 2005, 106). 

Preglednica 4: Ključne odločitve in vprašanja za odločanje o strateških spremembah 

Področje Ključne odločitve Ključna vprašanja 

Voditeljstvo Kaj moramo narediti? Kakšna sprememba je 
potrebna v trenutni situaciji? 

Kaj lahko kredibilno 

izvedemo? 

Kaj ustreza naši kulturi? 

Upravljanje Kako naj to naredimo? Kako doseči sprejemanje 
sprememb? 

Kako lahko podjetje 

osredotočimo na proces 
spreminjanja? 

Katere so prave osebe, ki 

bodo uresničile spremembo? 

Kako lahko vzpostavimo 

trajnostno spremembo? 

Prirejeno po Bruch, Gerber in Maier (2005, 99). 
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2.2 Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost sprememb 

Organizacije imajo mejo v številu in obsegu sprememb, ki jih lahko uspešno absorbirajo (Karp 

2006, 11). Globalne študije ugotavljajo, da se pri organizacijskih spremembah uresniči samo 

ena tretjina pričakovanih koristi (Hart 2014, 16). Podobno trdi Jarret (2003, 23), ko pravi, da se 

samo v tridesetih odstotkih dejansko zgodi transformacijska sprememba, v 70 odstotkih pa 

programi sprememb propadejo.  

Shin, Taylor in Seo (2012, 727) povzemajo, da polovica vseh sprememb ne prinese 

pričakovanih rezultatov ali doseže želenih ciljev in samo eno tretjino sprememb vodstva 

organizacij ocenjujejo kot uspešno. Podobno zatrjujejo Keenan idr. (2012, 7), ko navajajo, da 

vsaj polovica pobud za spremembo ne prinese pričakovanih rezultatov, pri čemer nekatere 

raziskave poročajo o bistveno višji stopnji neuspešnosti.  

2.2.1 Ključni dejavniki uspeha in razlogi za neuspeh sprememb 

Razlogi za neuspeh sprememb, tako menijo Keenan idr. (2012, 7), so različni, prikazuje pa jih 

Slika 1. 

 

Opomba: Podatki temeljijo na globalni anketi med 288 vodilnimi delavci, od katerih jih je več kot tri 
četrtine iz podjetij z več kot 1 milijardo USD letnih prihodkov. 

Slika 1: Razlogi za neuspeh sprememb po raziskavi Economist Intelligence Unit iz leta 

2011  

Vir: Economist Intelligence Unit, povzeto po Keenan idr. (2012, 10). 

Lewin (1951, povzeto po Cummings in Worley 2005, 125) je glede dejavnikov uspešnosti 

sprememb razvil analizo silnic, pri kateri vse dejavnike in informacije, povezane s spremembo, 

opredelimo kot: 

36%

17%

15%

14%

3%

8%

7%

Pomanjkanje jasno opredeljenih in/ali

dosegljivih mejnikov in ciljev

Pomanjkanje zavezanosti najvišjega
vodstva

Odpor zaposlenih

Slaba komunikacija

Pomanjkanje sredstev

Ne vem

Drugo

Kaj je bil najpomembnejši dejavnik, ki je prispeval k neuspehu 
konkretne spremembe v zadnjih dvanajstih mesecih?
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- sile za spremembo (npr. nova tehnologija ali konkurenca), 

- sile za ohranjanje trenutnega stanja (npr. strah pred spremembo ali zadovoljstvo s trenutnim 

položajem). 

Podobno sta Oakland in Tanner (2007, 11) ugotovila, da obstajajo dejavniki, ki omogočajo 

spremembe, kot tudi dejavniki, ki jih ovirajo (Preglednica 5). 

Preglednica 5: Dejavniki, ki omogočajo ali ovirajo spremembe 

Dejavniki, ki omogočajo spremembe Dejavniki, ki ovirajo spremembe 

Analiza na podlagi podatkov 

Med-funkcijske skupine zaposlenih 

Projektno vodenje 

Jasna odgovornost in cilji 

Procesno razmišljanje 

Komunikacija 

Zavezanost vodstva 

Spremembe v vodstvu organizacije 

Pomanjkanje komunikacije 

Odpor do sprememb 

Funkcijska omejenosti (»silosi«) 

Najvišje vodstvo ni vključeno 

Prirejeno po Oakland in Tanner (2007, 11). 

Green (2007, 256) povzema, da so glavni dejavniki neuspeha sprememb slaba podpora vodstva, 

odpor zaposlenih in srednjega vodstva, inercija in politika ter omejen čas in sredstva. Ključni 

dejavniki, ki spodkopavajo uspeh sprememb, so kulturni in človeški (Jarret 2003, 23). Kotter 

(2015, 8) kot ovire za uspešnost sprememb navaja pomanjkanje zavzetosti, napačno nujnost 

(»gasilske akcije«), samozadovoljstvo, osredotočenost na upravljanje, namesto na voditeljstvo 

ter omejenost (»silosi«). 

Oakland in Tanner (2007, 2) ugotavljata, da so za uspešnost sprememb ključni štirje dejavniki: 

- voditeljstvo, 

- opredelitev potrebnih sprememb, 

- kultura in komuniciranje sprememb, 

- organizacijsko učenje. 

Za uspešnost sprememb je torej ključno tudi voditeljstvo. Kot sta ugotovila Wren in Dulewicz 

(2005, povzeto po Mehta, Maheshwari in Sharma 2014, 5), na uspeh spremembe statistično 

značilno vplivajo voditeljske dimenzije komunikacije, razvoja zaposlenih, motivacije in 

kritične presoje.  

Naslednji pomembni dejavnik uspešnosti sprememb je opredelitev spremembe in proces 

njenega uvajanja. Kot zatrjuje Gill (2002, 308), je dobro znano, zakaj spremembe spodletijo 

zaradi slabega upravljanja – zato, ker so slabo načrtovane, slabo spremljane in nadzirane, bolj 

usmerjene v cilj kot v proces, imajo premalo virov, udeleženci pa premalo znanja, izkušenj in 
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veščin. Smet, Lavoie in Schwartz Hoie (2012) ugotavljajo, da programi sprememb izgubijo na 

moči, če so zgodnji uspehi izolirani v organizacijskih silosih. 

Kot so v intervjujih s predsedniki uprav ugotovili Dyer idr. (2011, 4), so za preobrazbo 

pomembni trije ključni elementi: 

- srednjeročni uspeh (gradi samozavest, potrebno za prihodnje spremembe), 

- politični kapital za dolgoročni uspeh, 

- vzpostavitev pravih skupin, organiziranosti in kulture. 

Na uspešno uvajanje sprememb vpliva tudi organizacijska kultura (Cummings in Worley 2005, 

484), ki jo sestavljajo (od bolj zaznavnih do manj zaznavnih): artefakti, norme oziroma pravila, 

vrednote in osnovne predpostavke. Organizacijska kultura se vzpostavlja skozi proces učenja 

in izkušenj z delovanjem v organizaciji (Cummings in Worley 2005, 484), zato nanjo vplivajo 

tudi spremembe in posamezniki, ki imajo pri spremembah različne vloge. Spremembe so lahko 

uspešne le, če ustrezajo organizacijski kulturi podjetja (Bruch, Gerber in Maier 2005, 101).  

Kot navajata Burke in Litwin (1992, 529), imajo pri obsežnih (transformacijskih) 

organizacijskih spremembah večjo težo vizija, strategija, voditeljstvo in kultura, strukture in 

sistemi pa imajo manjšo težo.  

Poleg organizacijske kulture je pomemben dejavnik uspešnosti spremembe tudi posameznikov 

odnos do spremembe. Oreg in Berson (2009, 1) trdita, da obstaja konsenz o tem, da je primarni 

dejavnik uspešnosti katerekoli organizacijske spremembe namreč posameznikovo sprejemanje 

te spremembe. 

Kierson in Hodes (2014, 21) zagovarjata dejstvo, da obstaja pet ovir za uvedbo sprememb 

oziroma izboljšav, te so: strah, udobje, prelomljene obljube, jezik in prepuščenost toku. Strah 

je povezan s tem, da so v večini organizacij posamezniki odgovorni za aktivnosti, ne pa za 

rezultate, zato jih je strah neuspeha (prav tam). Udobje pomeni, da ima večina ljudi raje, da se 

stvari ne spreminjajo, hkrati pa ljudje ne izpolnimo svojih obljub (prav tam). Jezik, povezan s 

spremembami, ima običajno negativno konotacijo in je zato pogostokrat sam po sebi ovira pri 

udejanjanju sprememb (prav tam). Prepuščenost toku pa je naravna tendenca k ohranjanju 

statusa quo, ki je še posebej prisotna v večjih organizacijah (prav tam).  

Kotter in Schlesinger (2008, 132) ugotavljata, da spremembe pogosto naletijo  na odpor, pri 

čemer imajo lahko različni posamezniki različen odziv, ki ga ni mogoče posploševati na skupine 

ali stereotipe. 

Za spreminjanje miselnosti, ki je skrajni, a lahko tudi edini način za doseganje sprememb v 

podjetju, so nujni štirje pogoji (Lawson in Price 2003): 

- namen, v katerega zaposleni verjamejo, 

- krepitev vedenj, ki ustrezajo novemu stanju, 
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- veščine, potrebne za spremembo, 

- konsistentni vzorniki, ki sprejemajo spremembo. 

Kot navaja Weick (2011, 17), ni v programih sprememb nič posebnega, kar bi pojasnjevalo 

njihov uspeh ali neuspeh; pomembno je le, v kolikšni meri program sproži zanimanje, 

usmerjenost, pozornost in spoštljivo izmenjavo. 

Ne glede na navedeno lahko povzamemo, da so za uspešnost spremembe pomembni predvsem 

naslednji dejavniki: 

- pristop k upravljanju in vodenju sprememb (poglavje 2.3), 

- vloge v procesu upravljanja in vodenja sprememb (poglavje 2.4), 

- odnos posameznika do sprememb (poglavje 2.5) ter 

- voditeljstvo (poglavje 3.3). 

Poleg zgoraj navedenih dejavnikov v nadaljevanju še posebej obravnavamo komuniciranje 

sprememb, in sicer kot dejavnik, ki lahko bistveno vpliva na uspešnost sprememb ter primer 

modela ostalih, »trših« dejavnikov uspešnosti sprememb. Čeprav ima organizacijska kultura 

pomemben vpliv na uspešnost sprememb, je ne bomo obravnavali ločeno, temveč posredno 

prek ostalih dejavnikov, ki so prepleteni z organizacijsko kulturo (pristop k spremembam, 

vloge, odnos do sprememb, voditeljstvo in komuniciranje sprememb). 

2.2.2 Komuniciranje sprememb 

Glede komuniciranja sprememb povzema By (2007, 6) ugotovitve, ki so jih predhodno navedli 

Armenakis, Harris in Mossholder (1993) ter Armenakis in Harris (2002), ki sta opredelila pet 

ključnih komponent sporočila o spremembi ter tri strategije za podajanje takšnega sporočila, 

kot jih prikazuje tudi Preglednica 6. Na podlagi lastne raziskave je By (2007, 7) k temu dodal 

še četrto strategijo podajanja sporočila, ki vključuje implicitno in neverbalno komunikacijo, kot 

npr. (ne)enaka pravila in ugodnosti za vodstvo in zaposlene ter (ne)enako nagrajevanje za 

uspešnost spremembe. 
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Preglednica 6: Sporočilo o spremembi 

Ključne komponente sporočila Strategije podajanja sporočila 

Diskrepanca – Ali je sprememba res potrebna?  

Učinkovitost – Ali lahko spremembo uspešno 
uvedemo? 

Primernost – Je to prava sprememba? 

Podpora vodstva – So vodje zavezani tej 

spremembi? 

Učinek na posameznika – Kaj ta sprememba 

pomeni zame? 

Neposredna komunikacija (objave, 

govori) 

Aktivno sodelovanje udeležencev v 
spremembi 

Upravljanje notranjih in zunanjih 

informacij in mnenj 

Implicitna in neverbalna 

komunikacija 

Prirejeno po By (2007, 6). 

Kot zatrjujejo Keenan idr. (2012, 5), je komuniciranje in ponavljanje ključnih sporočil 

bistvenega pomena; da se ključno sporočilo res obdrži, je potrebno do devet pogovorov o njem. 

Komunikacijo mora upravljavec sprememb začeti na vrhu organizacije in nato na vsakem 

nivoju organizacije ljudi informirati o namenu, poteku in posledicah spremembe, hkrati pa 

sprejemati predloge in pobude (Gotsill in Natchez 2007, 26). 

Green (2007, 180) pravi, da lahko komuniciranje spremembe poteka kot monolog (od zgoraj 

navzdol, kar je neuspešno v večini primerov) ali kot dialog. Pri komunikaciji mora biti 

opredeljeno (Green 2007, 183), komu je usmerjena, kaj želimo komunicirati ter kdaj in kako 

bomo komunicirali. Ključna vprašanja, ki se posameznikom porajajo ob spremembi, so 

naslednja (Green 2007, 186): 

- Kaj je namen spremembe? 

- Kaj to pomeni v praksi? 

- Na koga vse bo sprememba vplivala in kako? 

- Kateri so koraki in mejniki na poti do spremembe? 

- Kako bodo ljudje izbrani na nove položaje? 

- Kaj se bo zgodilo z ostalimi? 

- Na koga se lahko obrnemo in kako se lahko vključimo? 

- Kakšna je nova struktura in nove vloge? 

- Kakšno obnašanje se zahteva? 

- Ali bo zagotovljeno usposabljanje? 

Posameznik lahko kot udeleženec spremembe komuniciranje o njej sprejme na različne načine, 

v odvisnosti od pogostosti komuniciranja in verodostojnosti sporočila, pri čemer si običajno 

sledijo naslednji odzivi (Keenan idr. 2012, 22): 

- »komaj jih razumem, o čem govorijo«, 

- »to sem že slišal«, 
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- »mogoče tokrat mislijo resno«, 

- »tega se držijo, mislim, da tokrat mislijo resno, mogoče bi jih moral poslušati«, 

- »v redu, to se bo verjetno uresničilo, za nekoga je že dobro«, 

- »mislim, da govorite o meni«, 

- »zaradi teh in teh razlogov se motite«, 

- »ups, mislim, da se moram spremeniti«, 

- »zdaj, ko sem se sprijaznil s spremembo, mi pojasnite mojo vlogo v vsem tem«. 

Kot navajajo Dyer idr. (2011, 5), potrebujejo ljudje sliko ali besedno zvezo, ki daje jasnost in 

skladnost preobrazbi oz. spremembi. Tudi Huyer (2014, 19) trdi, da mora biti vizija za 

spremembo hitro razumljiva, vizualno izražena, z jasnim namenom, obdajata pa jo strast in 

navdušenost. Kotter (1996, 91) predlaga uporabo metafor in analogij. Po ugotovitvah, ki jih 

zastopata Oakland in Tanner (2007, 6), je pripovedovanje zgodb najbolj pogost pristop k 

komunikaciji. Ljudje radi poslušamo zgodbe, saj nam ostanejo v spominu, večina nas je 

naravnih pripovedovalcev zgodb (Gardner 2006, povzeto po Karp 2006, 16). Zgodbe so vir 

učenja, navdiha in interpretacije (Karp 2006, 16). 

Gill (2002, 308) ocenjuje, da pomanjkanje komunikacije in nekonsistentna sporočila 

povzročajo nerazumevanje ciljev in procesa spreminjanja, kar posledično zbega udeležence in 

negativno vpliva na njihovo zavezanost k spremembi. Kotter (1996, 97) pravi, da nič ne 

spodkopa komunikacije bolj kot nekonsistentnost ključnih akterjev spremembe. 

Kot navaja Tsoukas (2005, 99, povzeto po Weick 2011, 13), skoraj ni organizacijske 

spremembe, ki ne vključuje redefiniranja, preimenovanja in nove interpretacije institucionalnih 

aktivnosti. 

2.2.3 DICE model dejavnikov3 

Upravljanje sprememb je težavno, delno tudi zato, ker ni jasno, kateri dejavniki najbolj vplivajo 

na uspešnost sprememb (Sirkin, Keenan in Jackson 2005, 110). Čeprav je v literaturi veliko 

govora o »mehkih« dejavnikih, kot so kultura, vodenje, motivacija, ki so bili že omenjeni, pa 

po mnenju, ki ga oblikujejo Sirkin, Keenan in Jackson (2005, 110), ti dejavniki pri mnogih 

spremembah niso neposredno povezani z uspešnostjo.  

Zato Sirkin, Keenan in Jackson (prav tam) predlagajo uporabo »trdih« dejavnikov, ki jih lahko 

podjetja merijo, o njih nedvoumno komunicirajo in nanje hitro vplivajo. Takšni dejavniki so 

npr. čas, potreben za uvedbo spremembe, število potrebnih ljudi za izvedbo in pričakovani 

finančni rezultati (prav tam). Na podlagi raziskav v letih od 1992 do 1994 so Sirkin, Keenan in 

Jackson (2005, 110-111) oblikovali t. i. DICE model štirih dejavnikov, in sicer: 

                                                 

3 Povzeto po Sirkin, Keenan in Jackson (2005). 
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- trajanje (angl. duration) programa sprememb (če gre za krajši cikel) ali čas med pregledi 

mejnikov,  

- sposobnost skupine, da pravočasno doseže cilje (angl. integrity), 

- zavezanost (angl. commitment) najvplivnejšega vodstva in zaposlenih, ki so udeleženi v 

spremembi, 

- napor (angl. effort), ki ga sprememba zahteva od zaposlenih in presega običajni obseg dela. 

Ta model so v svetovalnem podjetju The Boston Consulting Group v času med leti 1994 in 

2005 uporabili za napovedovanje rezultata (uspeha ali neuspeha) sprememb v več kot tisoč 

primerih. Nobeni drugi dejavniki ali kombinacija dejavnikov ni bolje napovedovala rezultata 

sprememb (Sirkin, Keenan in Jackson 2005, 110). 

V povezavi s časom med formalnim pregledom mejnikov so Sirkin, Keenan in Jackson. (2005, 

111) ugotovili, da morajo biti kompleksni projekti pregledani vsaj enkrat na dva tedna, običajni 

projekti pa ne manj kot enkrat na šest do osem tednov. Mejniki naj bi bili oblikovani tako, da 

podajajo dosežke, ne pa aktivnosti (npr. »posvetovanje z deležniki opravljeno« je bolje kot 

»posvetovati se z deležniki«). Glede sposobnosti skupine, da pravočasno doseže cilje, Sirkin, 

Keenan in Jackson (2005, 111) navajajo, da sta izbor posameznikov v skupino (vključno z 

izborom vodje skupine) in določitev deleža delovnega časa, namenjenega skupini, ključna 

naloga najvišjega vodstva. 

Na uspeh sprememb močno vpliva zavezanost vodstva, pri čemer ni nujno, da je vodstvo 

določeno s formalnimi nazivi, ampak lahko gre tudi za neformalni vpliv (Sirkin, Keenan in 

Jackson 2005, 112). Pri zavezanosti udeležencev spremembe, ki ravno tako vpliva na njen 

uspeh, pa je pomembna predvsem navdušenost oziroma njeno pomanjkanje (prav tam). Pri 

naporu gre predvsem za dodatno delo zaradi spremembe, ki, kot ugotavljajo Sirkin, Keenan in 

Jackson (2005, 113), naj ne bi presegalo 10 odstotkov v primerjavi z rednim delom.  

Sirkin, Keenan in Jackson (2005, 114) so na podlagi ugotovitev raziskave, ki je zajemala 225 

primerov sprememb v podjetjih, oblikovali pripomoček za izračun ocene DICE dejavnikov in 

njeno interpretacijo. Vsakega izmed štirih dejavnikov se za posamezno spremembo oceni z 

oceno od 1 (dejavnik zelo verjetno vpliva na uspeh spremembe) do 4 (dejavnik zelo verjetno 

ne vpliva na uspeh spremembe).  

Skupna DICE ocena se izračuna po formuli  

D+2×I+2×C1+C2+E, 

pri čemer je D ocena za dejavnik trajanja, I ocena za dejavnik sposobnosti, C1 ocena za dejavnik 

zavezanosti vodstva, C2 ocena za dejavnik zavezanosti udeležencev spremembe in E ocena za 

dejavnik napora (vse ocene so na intervalu od 1 do 4).  
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Skupna ocena je lahko na intervalu od 7 do 28, pri tem pa ocene med 7 in 14 pomenijo visoko 

verjetnost uspeha spremembe, ocene nad 14 in do vključno 17 pomenijo negotovost, ocene nad 

17 pa pomenijo skrajno tveganje za neuspeh spremembe (Sirkin, Keenan in Jackson 2005, 114). 

Z obravnavo »trdih« dejavnikov spremembe si lahko vnaprej kvantificiramo možnosti za uspeh 

in tveganja za neuspeh spremembe, ki jo želimo uvesti. Še vedno pa nam ostaja vprašanje, kako 

se lotiti uvajanja spremembe. O tem govorimo v naslednjem poglavju. 

2.3 Pristopi k upravljanju in vodenju sprememb 

Podjetja se lahko sprememb lotijo na treh nivojih (Lawson in Price 2003): 

- neposredno, brez spreminjanja načina dela, npr. z dezinvestiranjem sredstev, 

- s spreminjanjem načina dela v okviru obstoječih prepričanj zaposlenih, 

- s spreminjanjem organizacijske kulture oziroma vedenj in prepričanj zaposlenih. 

Conway in Monks (2011, 190-191) ugotavljata, da obstajata dva pristopa glede na izvor 

spremembe, in sicer: 

- od spodaj navzgor (angl. bottom up) in 

- od zgoraj navzdol (angl. top down). 

Prvi se je razvil iz tradicije organizacijskega razvoja in se osredotoča na vlogo in vključenost 

zaposlenih preko postopnih sprememb (Conway in Monks 2011, 191). Drugi pristop pa izhaja 

iz strateškega pogleda na organizacijo in pomena večjih, radikalnih sprememb (prav tam). 

Združevanje obeh pristopov se je v praksi izkazalo za zelo težavno (Conway in Monks 2011, 

199).  

Pri izbiri pristopa k spremembam je pomembno upoštevati, kako hitro se mora sprememba 

izvesti, koliko morajo biti vključeni ostali ter kolikšen je predviden odpor do spremembe in 

relativna moč pobudnikov spremembe v primerjavi z njenimi nasprotniki (Kotter in Schlesinger 

2008, 138). 

Kot izhodišče za soočanje z organizacijskimi spremembami Green (2007, 40-41) predlaga 

znani McKinseyev 7S model, ki ga prikazuje Slika 2 in kaže na medsebojno povezanost teh 

dejavnikov. V kontekstu spremembe to pomeni, da s spreminjanjem enega dejavnika vplivamo 

na vse ostale (Green 2007, 42). Kotter (1996, 102) skladno s tem ocenjuje, da se ovire za 

uvajanje sprememb nahajajo predvsem v strukturah, sposobnostih, sistemih in vodjih. 
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Slika 2: McKinseyev 7S model 

Vir: prirejeno po Green 2007, 40.  

Po pregledu različnih metodologij upravljanja sprememb Hart (2014, 16) ugotavlja, da so te 

sicer logične, racionalne in polne odličnih nasvetov, da pa se že petnajst let niso bistveno 

spremenile in da ne povedo nič o tem, kako ljudem in organizacijam pomagati pri spreminjanju. 

V nadaljevanju podajamo pregled nekaterih najbolj znanih, citiranih in uporabljanih pristopov 

oziroma modelov upravljanja ter vodenja sprememb. 

2.3.1 Lewinov tristopenjski proces 

Načrtovani pristop k spremembam je v letu 1946 prvi definiral Lewin, ki je bil teoretik, 

raziskovalec in praktik v medosebnih in medskupinskih odnosih (By 2005, 373). Njegov model 

je pogosto citiran kot izvor načrtovanega pristopa k spremembam (Lundy in Morin 2013, 45). 

Lewin je predvideval, da moramo za uspešno sprejemanje sprememb in novega obnašanja 

predhodno zavreči prejšnje obnašanje (prav tam). 

Lewinov tristopenjski proces spreminjanja vsebuje naslednje tri stopnje ali faze (Levasseur 

2001, 71; Higgs in Rowland 2005, 122; Cummings in Worley 2005, 23-24): 

- odmrznitev trenutne situacije (nezadovoljstvo s trenutno situacijo), 

- sprememba oziroma premik v novo situacijo (mobiliziranje virov, potrebnih za 

spremembo), 

- ponovna zamrznitev nove situacije (vključitev novih načinov dela v tkivo organizacije). 

V prvi fazi so pomembni predvsem dogodki, ki sprožijo spremembo (kriza, nujnost), 

komuniciranje o nujnosti spremembe ter vključenost udeležencev v pripravo spremembe 

(Levasseur 2001, 72). V drugi fazi gre za skupno udejanjanje spremembe, v tretji fazi pa za 

potrditev oziroma institucionalizacijo spremembe (Levasseur 2001, 73). Čeprav model ne daje 
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podrobnih napotkov, z izjemno jasnostjo osvetli ključne korake, ki jim morajo pobudniki 

sprememb slediti, če želijo biti uspešni (prav tam). 

Na podlagi Lewinovega pristopa se je v praksi uveljavila t. i. enačba spremembe (Jarret 2003, 

23-24; Green 2007, 46): 

Ch = f(D ×V ×P ×R) > Co. 

Enačba nakazuje, da se sprememba (Ch) zgodi, če je zmnožek nezadovoljstva s trenutnim 

stanjem (D), vizije prihodnjega stanja (V), procesov za odpravo ovir do prihodnjega stanja (P) 

in odpora do sprememb (R) večji od stroškov (Co) spremembe. 

Kot pravi Levasseur (2009, 371), transformacijski voditelji (več o tem v nadaljevanju) pogosto 

uporabljajo ta enostaven in eleganten model. Vendar, kot trdijo Mack, Nelson in Campbell 

Quick (1998, povzeto po Vakola in Nikolaou 2005, 161), zaradi nenehnosti spreminjanja redko 

dosežemo fazo ponovne zamrznitve. 

Čeprav je bil načrtovani pristop k spremembam dolgo uveljavljen in prepoznan kot učinkovit 

(Cummings in Worley 2005, 22), so kritiki opozarjali, da je usmerjen v manjše, postopne 

spremembe v konstantnem okolju in da je za sodobno okolje bolj primeren model vznikajočih 

sprememb (By 2005, 375). Načrtovani pristop k spremembam ima namreč naslednje omejitve 

(Caldwell 2003, 132-133): 

- bolj ustreza načrtovanim spremembam v stabilnih organizacijah, 

- predpostavlja, da je možno spremembe upravljati na povsem racionalen način, 

- predpostavka o sodelovalnem načinu spremembe ne upošteva skritih interesov, 

manipulacij in političnega vidika sprememb, 

- osredotočenost na izvedbeno vlogo v spremembi in na strateški vidik načrtovanja 

sprememb, 

- osredotočenost na procesne izboljšave ne obsega celotnega spektra in kompleksnosti 

sodobnih sprememb. 

Model vznikajočih sprememb zato poudarja, da sprememb ne smemo razumeti zgolj kot niz 

linearnih dogodkov, temveč kot neprestane procese prilagajanja na spreminjajoče in 

nepredvidljivo okolje (By 2005, 375).  

Po zgoraj navedenem modelu spremembe niso usmerjene »od zgoraj navzdol«, ampak nastajajo 

»od spodaj navzgor«, hkrati pa so spremembe razumljene tudi kot proces učenja (By 2005, 

376). Omenjeni model temelji na evolucijski teoriji sprememb in teoriji kompleksnosti (Higgs 

in Rowland 2005, 125).  
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Spremembe so po tem modelu neurejene, in ne načrtovane, zato je pristop ravno nasproten 

Lewinovemu (Higgs in Rowland 2005, 125), in sicer ga lahko opredelimo v naslednjih 

postavkah: 

- zamrznitev (preučitev kompleksnega sistema v določenem trenutku), 

- prilagajanje (spodbujanje prilagoditev z namenom doseganja spremembe), 

- odmrznitev (nadaljevanje funkcioniranja sistema z vključenimi prilagoditvami). 

2.3.2 Kotterjev 8-koračni pristop 

Najbolj znan in vpliven pristop (Jarret 2003, 26) oziroma eden najbolj citiranih pristopov 

(Lundy in Morin 2013, 45) k upravljanju sprememb je Kotterjev 8-koračni pristop (1996, 2007, 

2015).  

Kotter je svoj model vzpostavil na podlagi izkušenj in primerov sprememb, pri katerih je odkril 

naslednjih nekaj skupnih napak pri uvajanju sprememb (Kotter 1996, 16): 

- preveliko samozadovoljstvo z obstoječim stanjem, 

- neuspeh pri sestavljanju dovolj močne koalicije za podporo spremembi, 

- podcenjevanje pomena vizije, 

- premalo komunikacije o viziji (za faktor 10, 100 ali celo 1.000), 

- dovoljevanje oviram, da onemogočijo vizijo, 

- neuspeh pri ustvarjanju hitrih dosežkov, 

- prezgodnja razglasitev zmage (doseženih ciljev), 

- spremembe niso zasidrane trdno v organizacijsko kulturo. 

Kotter (1996, 21) je zato predlagal model 8 zaporednih korakov oziroma faz: 

1. Ustvarjanje občutka nujnosti (na podlagi zunanjih sprememb, kriz in priložnosti). 

2. Vzpostavljanje močne usmerjevalne koalicije (z dovolj moči za vodenje spremembe). 

3. Razvijanje jasne vizije za spremembo in strategije za doseganje vizije. 

4. Komuniciranje vizije za spremembo. 

5. Omogočanje udejanjanja vizije z odstranitvijo ovir. 

6. Doseganje hitrih rezultatov oziroma zmag (angl. quick wins). 

7. Konsolidiranje, nadaljevanje in širjenje sprememb. 

8. Vključevanje sprememb v organizacijsko kulturo, tako da postanejo del rednega delovanja. 

Kotter je, analogno Lewinovemu modelu, prve štiri korake definiral kot odmrznitev trenutnega 

stanja, korake 5, 6 in 7 kot vzpostavitev novih praks, zadnji korak pa kot trajno uveljavitev 

sprememb v organizacijski kulturi (Kotter 1996, 22). 

Kot navaja Kotter (2007, 97), se večina uspešnih sprememb začne po kritični presoji položaja, 

v katerem je podjetje, in sicer z vidika konkurenčnosti, trendov, finančne uspešnosti, novih 

priložnosti ipd. Čeprav se sliši enostavno, kar 50 odstotkov podjetij zgreši že v tej fazi (prav 
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tam). Gre za prvi korak – občutek nujnosti po spremembi, o katerem mora biti prepričano 

vodstvo (vsaj 75 %) in pomeni, da je trenutni način poslovanja nesprejemljiv (Kotter 2007, 98). 

Pri drugem koraku gre za zbiranje močne koalicije in skupnega prizadevanja za spremembo, 

pri tretjem pa za opredelitev jasne vizije, ki jo je mogoče enostavno komunicirati in ki naslavlja 

vse deležnike (Kotter 2007, 98). Če vizije ni mogoče prenesti v petih minutah in pri tem doseči 

razumevanje ter zanimanje naslovnika, ta korak ni končan (Kotter 2007, 99-100). V četrtem 

koraku vizijo pogosto in verodostojno komuniciramo preko vseh možnih kanalov, vključno z 

lastnim zgledom (Kotter 2007, 100), peti korak kot odpravljanje ovir razume tudi menjavo 

sistemov (in ljudi), ki nasprotujejo viziji (Kotter 2007, 101). 

Šesti korak govori o sistematičnem načrtovanju in ustvarjanju hitrih dosežkov ter zmag, ki 

delujejo kot katalizator za nadaljnje spremembe, v sedmem koraku pa spremembe nadaljujemo 

tudi po že doseženih rezultatih, ter s tem vplivamo na spremembo kulture, kar lahko traja od 

pet do deset let (Kotter 2007, 102).  

Zadnji, osmi korak, govori o vključitvi sprememb v organizacijsko kulturo, tako da postanejo 

del rednega poslovanja, namen katerega je s tem prispevati k organizacijskemu učenju in 

zagotoviti, da spremembe ostanejo sestavni del organizacijske kulture (Kotter 2007, 103). Kot 

je še ugotovil Kotter (1996, 156), je spreminjanje kulture zadnji, in ne prvi korak, kot je pogosto 

deklarirano v programih sprememb. Kultura je namreč dolgotrajna in jo je težko spreminjati, 

prilagaja se skozi čas in na podlagi spremembe v stališčih in obnašanjih zaposlenih (prav tam). 

Kot ugotavlja By (2005, 375), sta Kotterjevemu modelu vsebinsko podobna model, ki ga 

opredeljujejo Kanter, Stein in Jick (1992), kot tudi model vznikajočih sprememb, ki ga navaja 

Luecke (2003), zato ju posebej na tej točki ne bomo podajali. 

Kotter in Rathgeber (2007) sta 8-koračni pristop k spremembam zanimivo opisala v metafori o 

skupini pingvinov, ki se soočajo s taljenjem ledenika, na katerem živijo. V basni skozi tipične 

vloge posameznikov v spremembi in skozi različne dogodke v procesu spreminjanja na 

poljuden in duhovit način prikazujeta pomembnost vseh osmih korakov. Kot navajata Kotter in 

Rathgeber (2007, 139), basen temelji na spoznanjih o delovanju človeških možganov ter teoriji 

o učenju na podlagi pomembnih zgodb.  

Reissner, Pagan in Smith (2011, 417) povzemajo, da lahko zgodba in metafora pomagata 

vodjem k učinkovitejši komunikaciji in lahko spodbudita spremembe, vendar, kot opozarjajo, 

lahko prihaja do različnih interpretacij. Avtorji ponujajo dve interpretaciji, ortodoksno in 

alternativno (prav tam).  

Po ortodoksni interpretaciji, ki sledi modernistični paradigmi, da lahko spremembe aktivno 

upravljamo, avtorja basni (Kotter in Rathgeber) skozi idealizirane in specifične vloge 

posameznikov sporočata, da je potrebno pri organizacijski spremembi vključevati vse 
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deležnike; da lahko najvišje vodstvo in pobudniki sprememb aktivno vplivajo na spremembo; 

da lahko z vizijo in vztrajnostjo dosežemo spremembo kulture  (Reissner, Pagan in Smith 2011, 

424).  

Po alternativni (kritični) interpretaciji lahko basen razumemo kot priporočilo za stigmatiziranje 

in utišanje nasprotnikov ter manipulacijo deležnikov spremembe (Reissner, Pagan in Smith 

2011, 425). Poleg tega, kot ugotavljajo zadnje raziskave (Ford, Ford in Amelio 2008), tisto, kar 

običajno razumemo kot odpor do sprememb, ni nujno negativno in je lahko sam po sebi vir 

organizacijske spremembe (Reissner, Pagan in Smith 2011, 425). Kritična interpretacija 

ortodoksni nasprotuje tudi v trditvi, da spremembe ni moč voditi avtoritativno, izključno prek 

vodstva in skupine za spremembo, temveč da gre za demokratičen in vključevalen proces 

(Reissner, Pagan in Smith 2011, 426). Hkrati ima kritična interpretacija pomisleke, ali je 

sprememba sploh nujna in ali je potrebno ukrepati – v mnogih primerih lahko namreč kriza, kot 

pravijo Reissner, Pagan in Smith (2011, 428), mine, če jo ignoriramo; a tudi če je ne, ne moremo 

nikoli z gotovostjo trditi, kaj bi se zgodilo, če bi jo ignorirali. 

2.3.3 Drugi pristopi 

Mento, Jones in Dirndorfer (2002, 45) trdijo, da v literaturi o upravljanju sprememb 

prevladujejo trije modeli: Kotterjev 8-koračni model (1995), Jickov 10-koračni pristop (1991) 

in 7-koračni proces pospeševanja sprememb, ki ga je razvilo podjetje General Electric. Slednji 

model temelji na Lewinovem (1951) tristopenjskem procesu spreminjanja. Na podlagi 

navedenih modelov in lastnih izkušenj s spremembami v podjetju so avtorji razvili lasten 12-

koračni model (Mento, Jones in Dirndorfer 2002) z naslednjimi koraki: 

- ideja in kontekst (kaj spreminjamo in zakaj), 

- opredelitev pobude za spremembo, 

- ocenitev klime za spremembo, 

- razvoj načrta uvajanja spremembe, 

- vključitev sponzorja, 

- priprava ciljnih udeležencev spremembe, 

- umestitev v kulturo, 

- razvoj in izbira skupine voditeljev sprememb, 

- ustvarjanje motivirajočih majhnih zmag, 

- neprestano in strateško komuniciranje spremembe, 

- spremljanje napredka spremembe, 

- integriranje pridobljenih izkušenj in znanj. 

Pri svetovalnem podjetju The Boston Consulting Group so razvili integriran pristop k 

upravljanju sprememb, ki ga imenujejo »Change Delta« in temelji na naslednjih elementih 

(Keenan idr. 2012): 
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- gotovost izvedbe (metodologije, upravljanje portfelja sprememb), 

- vključenost vodij (usklajenost, odgovornost), 

- vključenost zaposlenih (razumevanje spremembe, nagrajevanje želenih obnašanj), 

- nadzor in upravljanje programa sprememb. 

Tollman idr. (2009) so predlagali kaskadni pristop k spremembam, ki je analogen vodometu, 

kjer se voda (sprememba) preliva od vrha (vodstva) navzdol, nato pa se vrne (v obliki povratnih 

informacij) nazaj na vrh. Za takšen pristop je nujno, da je vodstvo usklajeno in da deluje kot 

zgled za ostale (Tollman idr. 2009, 2). Hkrati morajo biti zaposleni vključeni, obveščeni, 

motivirani in opolnomočeni. 

Kot pravi Karp (2006, 9), je General Electric znan po svojih pionirskih pristopih k 

spremembam, ki temeljijo na mešanici pristopov »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor« 

ter mešanici zavezanosti in skladnosti, kaosa in voditeljstva, individualizma in skupinskega 

dela, kar je tudi sicer tipično za uspešne transformativne spremembe. 

Green (2007, 7) je predlagal svoj model sprememb, ki vključuje naslednje dejavnike: 

- smer, 

- organiziranost, 

- mobilizacija (angažiranje, vključevanje), 

- uvedba, 

- prehod, 

- integracija. 

Vse navedeno se vrti okoli treh temeljnih točk (Green 2007, 8): miselnost, organizacijska 

kultura in voditeljstvo. 

Cummings in Worley (2005, 156) v svoji opredelitvi uspešnega upravljanja sprememb navajata 

naslednje korake: 

- motiviranje za spremembo (ustvarjanje pripravljenosti za spremembo in premagovanje 

odpora do spremembe), 

- ustvarjanje vizije za spremembo, 

- pridobivanje politične podpore za spremembo, 

- upravljanje prehoda v spremembo, 

- vzdrževanje zagona za nadaljnje spremembe. 

Ugotovimo lahko, da obstajajo mnogi modeli upravljanja oziroma pristopa k spremembam. 

Skupno jim je to, da želijo na dokaj strukturiran način opredeliti in predpisati pristop k 

spremembam. Večina modelov sledi podobni logiki, zato jih lahko predstavimo v enotnem 

pregledu, kot ga prikazuje Preglednica 7. Čeprav se običajno večina korakov ali faz upravljanja 
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sprememb izvaja vzporedno, lahko opustitev kateregakoli koraka ali preveliko odstopanje od 

redosleda aktivnosti povzroča težave (Kotter 1996, 23). 

Osnova za ukvarjanje s spremembo je nujnost po spremembi, ki lahko izhaja iz okolja 

organizacije ali pa se pojavi znotraj organizacije. Lahko je tudi namerno povzročena. Iz nujnosti 

izhaja vizija želenega bodočega stanja, na podlagi katere se pristopi k uvajanju spremembe. Pri 

uvajanju se medsebojno prepletajo aktivnosti določanja strategije, pridobivanja politične 

podpore, vodenja, spremljanja in komuniciranja spremembe ter vključevanja zaposlenih. Med 

samim uvajanjem je pomembno doseganje hitrih zmag in dosežkov, po uvedbi spremembe pa 

njena vključitev v kulturo in redno delovanje organizacije. 

Preglednica 7: Pregled pristopov k spremembam 

Korak ali faza Pristopi in modeli 

 L K MJD BCG G CW 

1. Nujnost, izhajajoča iz konteksta 
organizacije 

ü ü ü  ü ü 

2. Opredelitev vizije za spremembo ü ü ü ü ü ü 

(3.) Opredelitev smeri in strategije 

spremembe 

ü ü ü ü ü  

(4.) Pridobivanje politične podpore 
spremembi 

 ü ü ü  ü 

(5.) Vodenje spremembe ü ü ü ü ü ü 

(6.) Vključevanje zaposlenih ü ü ü ü ü ü 

(7.) Komuniciranje spremembe ü ü ü   ü 

(8.) Spremljanje napredka  ü ü ü   

9. Doseganje hitrih zmag  ü ü    

10. Integriranje spremembe v kulturo ü ü ü  ü ü 

Opomba: Številke korakov v oklepajih predstavljajo vzporedne aktivnosti, ostale aktivnosti si sledijo 

zaporedno. Simboli označujejo, da sta korak ali faza obravnavana v posameznem pristopu. Črke 
označujejo pristope in modele avtorjev, kot sledi: L – Lewin, K – Kotter, MJD – Mento, Jones in 

Dirndorfer, BCG – Keenan idr. (The Boston Consulting Group), G – Green, CW – Cummings in Worley. 

2.3.4 Uporabnost modelov 

Kot navajata Charles in Dawson (2011, 332), sta improvizacija in prilagajanje ključna pri 

upravljanju sprememb. Burnes (2004, povzeto po Lundy in Morin 2013, 46) je glede izbire 

najprimernejšega modela za upravljanje sprememb ugotovil, da kljub nezadovoljstvu z 

načrtovanim pristopom in vedno večji podpori modelom vznikajočih sprememb, obstaja tudi 

mnenje, da je samo en pristop do sprememb pod-optimalen. 
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Gravells (2006, 284) ugotavlja, da je privlačnost strukturiranih modelov (opisanih v prejšnjih 

poglavjih) v uporabnosti njihove strukture in v iluziji, da je ta struktura vse, kar potrebujemo 

za uspešno spremembo. 

Woodward in Hendry (2004, 166) glede zgoraj omenjenega dejstva povzemata Collinsa (1998), 

ki te modele poimenuje kot n-koračne recepte, ki imajo šibko teoretično podlago. Jarret (2003, 

23) pravi, da je prepričanje, da lahko spremembo enostavno vodimo na podlagi receptov, mit. 

V spreminjajočem se okolju potrebujemo ljudje pri oblikovanju naših vedenj in stališč pomoč 

drugih, zato moramo na komuniciranje gledati kot na socialno interakcijo, in ne kot na 

enosmerni prenos, na organizacijo pa kot koordinirano aktivnost, ne pa kot kanal za ukaze 

(Woodward in Hendry 2004, 167). 

V nasprotju s klasičnim Lewinovim modelom, Woodward in Hendry (2004, 169) predlagata, 

da je vodenje in sprejemanje sprememb dinamičen holističen proces, v katerem je spreminjanje 

organizacije doseženo s spreminjanjem odnosov, kompetenc in sposobnosti, ki jo definirajo. 

Pri tem je ključen odnos med tistimi, ki vodijo spremembo in udeleženci spremembe (prav tam). 

Sprememba je namreč, kot povzemata Woodward in Hendry (2004, 172), pojav, ki temelji na 

komunikaciji in ki ga vodi komunikacija (po Ford in Ford 1995) oziroma katerega jedro je 

diskurz (po Barrett, Thomas in Hocevar 1995). 

Pristopi k spremembam, ki temeljijo na pristopu »od zgoraj navzdol« (angl. top down) in ki 

zahtevajo od vodij, da »prodajo« spremembo organizaciji, lahko sabotirajo sami sebe (Hart 

2014, 17). Kot meni Hart (2014, 17), je bolj kot avtoritaren in prepričevalen pristop primeren 

kaskadni pristop k uvajanju sprememb. Po tem pristopu se vodje osredotočajo na manjše in 

lokalizirane skupine oseb, ki so bolj pripravljene prevzeti spremembo (prav tam). V 

nadaljevanju te osebe širijo spremembo v svojem okolju in ko presežejo kritično maso, počasi 

pritegnejo tudi najbolj skeptične posameznike (prav tam). 

Jarret (2003) razpravlja o naslednjih mitih, povezanih z upravljanjem sprememb in 

strukturiranemu pristopu k upravljanju sprememb: 

- upravljanje sprememb ustvarja vrednost, 

- odpor do sprememb lahko premagamo, 

- spremembe so stalne, 

- spremembe lahko upravljamo, 

- agent sprememb najbolje ve, kaj narediti, 

- modrost je v sledenju korakom, 

- velike spremembe zahtevajo velike spremembe. 
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2.4 Vloge v procesu upravljanja in vodenja sprememb 

Ne glede na uporabnost strukturiranih modelov in pristopov k upravljanju sprememb so v 

spremembah vedno udeleženi ljudje, ki lahko nastopajo v različnih vlogah, bolj ali manj 

aktivno. Kot pravi Bennis (2000, 117, cit. po Meyer idr. 2007, 185): 

Če lahko naredimo eno posplošitev glede voditeljstva in sprememb, je to tale: nobena sprememba 

se ne more zgoditi brez pripravljenih in predanih sledilcev.4 

Ford, Ford in Amelio (2008, 362) definirajo udeležence sprememb kot tiste, ki jo morajo uvesti, 

sprejeti ali se ji prilagoditi. Vendar bodo imeli »prejemniki« sprememb drugačen pogled na 

spremembo kot pobudniki spremembe (Woodward in Hendry 2004, 159).  

Kot pravi Bryman (1996, 323, cit. po Woodward in Hendry 2004, 159), udeleženci sprememb 

»niso pasivni prejemniki, temveč ustvarjalni potrošniki vizij voditeljev in manipularnih 

kulturnih artefaktov« organizacije. 

V nadaljevanju podrobneje opisujemo ključno vlogo agentov sprememb in sponzorjev ter 

programske pisarne. Ravnanje oziroma odnos posameznika do sprememb, brez ozira na njegov 

položaj in vlogo v procesu spreminjanja, pa nadalje obravnavamo v poglavju 2.5. 

2.4.1 Agenti sprememb 

Čeprav imajo vsi udeleženci sprememb pomembno vlogo v procesu spreminjanja, imajo 

najpomembnejšo vlogo tisti ljudje, ki aktivno načrtujejo, oblikujejo in izvajajo spremembo 

(Žove 2008a, 1). Pogosto jih imenujemo agenti ali prvaki sprememb (npr. Caldwell 2003, Gill 

2002, Kotter 2007, Nikolaou idr. 2007, Ford, Ford in Amelio 2008, Keenan idr. 2012). Nekateri 

jih imenujejo tudi poeti sprememb (Weick 2011). 

Caldwell (2003, 140) agenta sprememb definira kot »posameznika ali skupino, ki sproži, vodi, 

usmerja ali prevzema neposredno odgovornost za izvedbo spremembe«. Ford, Ford in Amelio 

(2008, 362) agenta sprememb definirajo kot tistega, ki identificira potrebo po spremembi, 

ustvari vizijo, opredeli želeno stanje in izvede spremembo.  

V zvezi z navedenim Jick (1991, povzeto po Mento, Jones in Dirndorfer 2002, 49) govori o 

uvajalcih sprememb, katerih naloga je oblikovati, omogočiti in voditi spremembo. Jick (prav 

tam) posebej omenja stratege sprememb, ki imajo vlogo v začetnih fazah spreminjanja, z 

identificiranjem potrebe po spremembi, ustvarjanjem vizije, odločanjem o izvedljivosti 

spremembe in o njenih izvajalcih. 

                                                 

4 Sledilce opredeljujemo kot člane organizacije, ki nastopajo v odnosu do vodje oziroma voditelja. 

Običajno gre za zaposlene, ki so hierarhično podrejeni vodji, lahko pa gre tudi za manj hierarhične 
oblike odnosov, kot npr. pri projektnem vodenju, vodenju sodelavcev ipd. 
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Koncept agenta sprememb kot notranjega ali zunanjega svetovalca ima, kot povzema Caldwell 

(2003, 132), izvor v delu Kurta Lewina in tradiciji organizacijskega razvoja (angl. 

organizational development), ki ga razume kot tehnično, analitično, izobraževalno in 

svetovalno podporo spremembam v organizaciji.  

Vloga agenta sprememb kot »voditelja sprememb« se je uveljavila v devetdesetih letih 20. 

stoletja in je poudarjala karizmatičnost, pogum, vizionarstvo ipd. (Caldwell 2003, 133). Pri 

omenjenem je šlo za prepletanje z že uveljavljenimi koncepti glede voditeljstva, vendar z 

osredotočenostjo na dinamiko med voditeljem in sledilci (prav tam). Nekatere raziskave so pri 

tem ugotavljale, da sta vloga agenta sprememb in njegov stil vodenja odvisna od konteksta 

organizacije (Caldwell 2003, 134).  

Tradicionalen pogled na vodjo kot upravljavca ali menedžerja, ki načrtuje, organizira, usmerja 

in nadzira, ni bil več aktualen v sodobnih organizacijah, ki so postajale vedno manj hierarhične 

in vedno bolj fleksibilne (Caldwell 2003, 134). S tem se je pomembno spreminjala tudi vloga 

vodij na srednjem vodstvenem nivoju, ki so bili hkrati predmet spremembe in njeni protagonisti 

(Caldwell 2003, 135). Z zmanjševanjem tradicionalne vloge vodij in povečevanjem nove vloge 

v smislu vodenja sprememb so se pomembno spremenile tudi zahtevane veščine in sposobnosti 

vodij, od tradicionalno »trdih« do bolj »mehkih« (Caldwell 2003, 135). 

Kot navaja Caldwell (2003, 137), je ob prelomu 21. stoletja naraščal pojav zunanjih svetovalcev 

kot agentov sprememb, še posebej zaradi vedno večjega števila svetovalnih podjetij, ki so 

specializirana za uvajanje sprememb. Zaradi pogostega neuspeha kompleksnih in obsežnih 

sprememb, ki so se jih podjetja skupaj z zunanjimi svetovalci lotevala v duhu celovitega 

upravljanja kakovosti (angl. total quality management) in prenove poslovnih procesov (angl. 

business process reengineering), se je poudarek vrnil na postopne spremembe (prav tam). 

Po obsežnem pregledu literature je Caldwell (2003, 140) oblikoval štiri skupine modelov 

vodenja sprememb, in sicer modele, ki so osredotočeni na: 

- voditeljstvo (agenti sprememb so najvišji vodje, ki sprožijo strateške spremembe), 

- upravljanje (agenti sprememb so vodje na srednjem nivoju, ki prilagajajo, izvajajo ali 

ustvarijo podporo za spremembe), 

- svetovanje (agenti sprememb so notranji ali zunanji svetovalci, ki delujejo na vseh nivojih 

sprememb s projektnim vodenjem in ponujanjem nasvetov, znanj in izkušenj), 

- skupinsko delo (agenti sprememb so skupine, ki lahko delujejo na vseh nivojih v 

organizaciji in lahko vključujejo najvišje vodstvo, vodstvo na srednjem nivoju, specialiste 

in notranje ali zunanje svetovalce). 

Pri tem Caldwell poudarja (2003, 140), da ni univerzalnega modela niti agenta sprememb, ki bi 

ga bilo mogoče opisati zgolj v okviru enega modela. V nadaljevanju podajamo nekaj primerov 

teh modelov. 
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Bennis (1993, povzeto po Nikolaou idr. 2007, 298) je kot ključne dejavnike uspeha opredelil 

naslednje lastnosti agenta sprememb: 

- široko poznavanje orodij in metod spreminjanja, 

- operativne veščine in sposobnosti, povezane z opazovanjem, poročanjem in 

vzpostavljanjem odnosov, 

- zrelost, 

- avtentičnost. 

Na podlagi izkušenj z upravljanjem sprememb v svetovalnem podjetju The Boston Consulting 

Group, so Keenan idr. (2012, 19) razvili kontrolni seznam za »prvaka sprememb«, ki vključuje 

sedem dimenzij: 

- učinkovito komuniciranje, 

- učinkovit doseg in povezave, 

- želeno obnašanje, 

- jasnost namena, 

- zagotavljanje virov, sposobnosti, orodij in podpore, 

- zagotavljanje nagrajevanja in sankcioniranja, 

- zagotavljanje jasnih povratnih informacij. 

Green (2007, 161) je mnenja, da mora upravljavec sprememb voditi skupino, učinkovito 

komunicirati, biti osredotočen na rezultate, uspešno razporejati čas in denar, uporabljati 

ustrezne metode vodenja projektov in sprememb, spremljati napredek in se zavedati tveganj. 

Za upravljavce sprememb je najpomembnejša komunikacija, saj komunikacijske aktivnosti 

zahtevajo kar tri četrtine njihovega časa (Karp 2006, 13). Upravljavci sprememb pogosto 

delujejo kot nadzorniki zračnega prometa, ki morajo predvideti nevarne situacije in jih razrešiti 

(Ashkenas in Francis 1999, 111).  

Tipične značilnosti upravljavca sprememb se razlikujejo tudi po tem, ali gre za zunanjega ali 

notranjega svetovalca (Cummings in Worley 2005, 50). Slednji imajo prednost v začetnih fazah 

spremembe, saj se v organizaciji znajdejo, poznajo njeno kulturo, neformalne povezave in vire 

informacij. V kasnejših fazah imajo prednost zunanji svetovalci, saj imajo običajno eksplicitno 

podporo vodstva in so lažje objektivni kot notranji svetovalci. Zunanji svetovalci imajo pogosto 

tudi več znanja o upravljanju sprememb, saj se s tem več ukvarjajo, kar jim prinaša tudi več 

praktičnih izkušenj. Rešitev se kaže v združevanju notranjih in zunanjih upravljavcev 

sprememb (Cummings in Worley 2005, 51), s katerim lahko pridobimo prednosti obeh strani, 

omogočamo pa tudi prenos znanja na notranje udeležence. 

Kot ugotavljajo Vakola, Tsaousis in Nikolaou (2004, 104), morajo organizacije pri izbiri in 

razvoju agentov sprememb upoštevati dejstvo, da agenti sprememb ne smejo biti ozkogledi, da 

morajo znati uravnavati čustva pri reševanju konfliktov in da se morajo hitro prilagajati. 
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Karp (2006, 15) meni, da morajo upravljavci sprememb postaviti zgolj osnovna pravila in 

skupne temelje za spremembo, ne pa kompleksnosti organizacije povečevati z zapletenimi 

postopki in dokumentacijo.  

Kot uvajalci sprememb v organizaciji, tako meni Gravells (2006, 288), moramo razumeti, da 

ne moremo imeti procesa spreminjanja vedno pod nadzorom, saj se razvija neodvisno kot 

posledica zunanjih in notranjih sil, ki jih ne moremo predvideti. 

Kot navajajo Nikolaou idr. (2007, 292), bi moral biti vsak zaposleni, ki je vključen v 

spremembo, sposoben delovati kot agent sprememb. 

2.4.2 Sponzorji sprememb 

Mento, Jones in Dirndorfer (2002, 52) posebej opredeljujejo vlogo sponzorja spremembe, ki 

ima formalno ali neformalno moč oziroma vpliv v organizaciji in ki podpira uvedbo 

spremembe. Sponzor deluje kot vertikalni (navzdol po hierarhiji) in horizontalni (preko 

organizacijskih enot) integrator (prav tam). Avtorji predlagajo, da je sponzor prva oseba v 

hierarhiji (od spodaj navzgor), ki ji tudi sicer poročajo udeleženci spremembe (prav tam). 

Kavanagh in Ashkanasy (2006, 83) trdita, da mora najvišje vodstvo podjetja prevzeti vlogo 

glavnega arhitekta sprememb in se vanje aktivno vključiti. Green (2007, 175) zatrjuje, da imajo 

uspešni projekti sprememb sponzorja, ki je zavezan spremembi in ima dovolj moči ter 

avtoritete, da poskrbi za uvedbo spremembe. 

V nasprotju s pravkar navedenim pa Ford, Ford in Amelio (2008, 362) ne delajo razlik med 

sponzorji in agenti sprememb. Ker smo v naši raziskavi osredotočeni na voditeljske značilnosti 

in na odnos do sprememb, bomo z omenjenih vidikov vlogi sponzorja in agenta sprememb 

enačili in razumeli kot enakovredni. Tako sponzor kot agent sprememb imata namreč aktivno 

vlogo v procesu spreminjanja in običajno nastopata kot vodja oziroma voditelj. 

2.4.3 Projektna ali programska pisarna 

Keenan idr. (2012, 22) navajajo trditev, da je programska pisarna (angl. program management 

office, v nadaljevanju PMO) živčni sistem spremembe in deluje kot lepilo za kompleksen nabor 

projektov ter pobud za spremembe.  

Lundy in Morin (2013, 45) citirata raziskavo Pulse of the Profession (Project Management 

Institute), ki navaja, da slabe tri četrtine organizacij, ki uporabljajo projektno vodenje, uporablja 

tudi upravljanje sprememb. Kot nadalje povzemata Lundy in Morin (2013, 48), je v literaturi 

splošno sprejeto, da vodenje (voditeljstvo) projektov med drugim omogoča in olajša 

spremembo s človeškega vidika.  
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Sprememba se namreč, tako Keenan idr. (2012, 22), pripravi in uresniči na operativnem nivoju, 

ampak le, če so odgovornosti jasno postavljene in če so informacije za pravočasno ukrepanje 

dostopne. Lundy in Morin (2013, 59) ugotavljata, da je vzpostavitev PMO kot podpornega 

mehanizma zelo koristna. 

Programska pisarna (PMO) ima več pomembnih nalog (Keenan idr. 2012, 23): 

- sodeluje z vodstvom pri pripravi časovnega okvira sprememb, 

- deluje kot skrbnik konsistentnosti v razumevanju sprememb, 

- podpira vodstvo pri preverjanju smiselnosti posameznih projektov ali pobud, 

- spremlja in poroča o napredku, 

- podpira razrešitev medfunkcijskih konfliktov pri izvedbi projektov ali pobud. 

Oakland in Tanner (2007, 14) sta ugotovila, da je projektno vodenje področje, ki bi ga morale 

mnoge organizacije pri uvajanju sprememb izboljšati, predvsem v smislu postavljanja in 

spremljanja ciljev ter mejnikov. 

Lundy in Morin (2013, 46) pri pregledu literature ugotavljata, da projekti pogosto sprožijo 

spremembe in se lahko hkrati uporabijo kot orodje za formalno upravljanje sprememb. Prva 

ugotovitev se nanaša na vsebino spremembe, druga pa na proces spremembe (prav tam). 

Green (2007, 159) trdi, da je med vodenjem projektov in vodenjem sprememb vseeno bistvena 

razlika: vodenje projektov se osredotoča na tehnični vidik spremembe, medtem ko se vodenje 

sprememb osredotoča na psihološki vidik spremembe.  

Pri obeh pojmih gre za vodenje in voditeljstvo, zato bomo v naši raziskavi uporabili tudi 

ugotovitve in metodološke pristope avtorjev, ki so raziskovali povezavo med vodenjem 

projektov in odnosom posameznikov do sprememb. 

2.5 Odnos posameznikov do sprememb 

Lev Tolstoj je nekoč dejal (cit. po Karp 2006, 12): 

Vsak razmišlja o tem, da bi spremenil svet, toda nihče ne razmišlja o tem, da bi se sam spremenil. 

Henry David Thoreau trdi (cit. po Green 2007, 13): 

Stvari se ne spreminjajo; mi se. 

Gravells (2006, 284) povzema, da se uspešna organizacijska sprememba zgodi le kot rezultat 

osebne spremembe. Zato je odnos do spremembe nekaj, kar je lastno vsem ljudem in je tako 

raznoliko kot smo raznoliki ljudje. Green (2007, 28) denimo navaja, da različni osebnostni tipi 

različno pristopajo, obravnavajo in se odzivajo na spremembo. 
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Kot ugotavlja Saunders (2005, povzeto po Karp 2006, 13), je v povprečju v organizaciji dvajset 

odstotkov zaposlenih, ki spremembo podpirajo že od začetka, petdeset odstotkov je neodločenih 

in trideset odstotkov je nasprotnikov spremembe. Vendar pa sposobnost za spoprijemanje s 

spremembami postaja vse pomembnejša veščina na vseh nivojih organizacije (Kotter in 

Rathgeber 2007, 138).  

Pomanjkanje holističnega pogleda na notranje lastnosti udeležencev sprememb je vzrok 

mnogih izzivov pri upravljanju sprememb (Karp 2006, 7). Zaradi tega moramo celovito 

razumeti ozadje za nastanek, spreminjanje in vzdrževanje odnosa do sprememb. 

2.5.1 Psihološko ozadje odnosa do sprememb 

Vsak človek ima notranji miselni model, ki ga vodi v razmišljanju in obnašanju. Ker se ta model 

skozi izmenjavo informacij z drugimi spreminja, sta vodenje in nadzor nad spremembami 

izjemno težavna (Karp 2006, 5). 

Zaradi navedenih dejstev se moramo zavedati pomena socialne kognicije in kognitivnih shem 

v okviru socialne psihologije. Takšen pristop k raziskovanju odnosa do sprememb sta zavzela 

tudi Fuchs in Prouska (2014, 363). 

Kot povzema Arzenšek (2012, 40), gre pri socialni kogniciji za to, kako ljudje razumemo sami 

sebe in kako razumemo druge ljudi ter (socialno) okolje in dejavnike, ki nanj vplivajo. Ta pojem 

vključuje razne fenomene, povezane z vodenjem in spremembami, med drugim tudi skupinsko 

dinamiko, stališča, vplivanje, organizacijsko hierarhijo itd. (Arzenšek 2012, 40).  

Kognitivne sheme »so vsakodnevne subjektivne teorije o tem, kako deluje svet« (Arzenšek 

2012, 41) in vsebujejo posameznikovo védenje o kompleksnem socialnem okolju, vključno s 

socialnimi vlogami, skupinami, dogodki in odnosi (prav tam). Kognitivne sheme so 

»kognitivne strukture, ki predstavljajo organizirano znanje o danem konceptu ali tipu dražljaja« 

(Fiske in Taylor 1991, cit. po Fuchs in Prouska 2014, 363). Po definiciji, ki jo opredeljujeta Lau 

in Woodman (1995, 538, povzeto po Nikolaou idr. 2007, 293) so kognitivne sheme, povezane 

s spremembo, mentalni zemljevidi struktur, povezanih z dejavniki spremembe in povezav med 

različnimi dogodki sprememb. 

Kognitivne sheme izhajajo iz socialne interakcije in so »namenjene adaptaciji med osebo in 

njenim fizičnim in socialnim okoljem« (Arzenšek 2012, 41). Psihologi uporabljajo kognitivne 

sheme med drugim tudi na področju menedžerskega in političnega odločanja (Arzenšek 2012, 

47). 

Sheme so osnova za preživetje, saj omogočajo osmišljanje oseb, situacij in dogodkov (Arzenšek 

2012, 42). Kot pravi Arzenšek (prav tam): »[K]odiranje na podlagi sheme opusti odvečne 

informacije in vstavi manjkajoče podrobnosti, preoblikuje manjša neskladja in nejasnosti, vse 
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to pa se zgodi že v prvih trenutkih percepcije, posebno v osrednjih shemah.« Z vidika sprememb 

je pomembno, da sheme usmerjajo pridobivanje in procesiranje informacij, identifikacijo 

dražljajev in iskanje njihovega pomena, ki je v splošnem egocentrično (Arzenšek 2012, 42).  

Na shematsko procesiranje se posameznik zanaša tudi v situacijah, ko je podvržen motnjam ali 

je anksiozen (Arzenšek 2012, 43), torej tudi v primeru večjih sprememb. Hagemann (2015, 48) 

trdi, da je prilagajanje spremembam težavno zaradi limbičnih možganskih funkcij in težavnosti 

spreminjanja nevronskih mrež. 

Pri spreminjanju kognitivnih shem (posameznikovega védenja o njegovem okolju) Arzenšek 

(2012, 44) povzema naslednje modele: 

- »knjigovodstvo«, kot počasen proces postopne spremembe kot posledice novih dokazov, 

- »spreobrnitev«, pri kateri se nasprotujoče si informacije zbirajo do kritične točke, ko pride 

do spremembe po sistemu vse-ali-nič, 

- »nastanek podtipov«, pri katerem se shema strukturno spremeni kot posledica 

nasprotujočih si pojavov. 

Kot navaja Arzenšek (2012, 44), posamezniki ščitijo svoje sheme z nekritičnim zanašanjem na 

svoje stare sodbe in odločitve. Hkrati pa posamezniki v različnih skupinah, na različnih 

področjih ali na različnih hierarhičnih ravneh pogosto vidijo isti dogodek na različne načine 

(Arzenšek 2012, 45). Kot citira Arzenšek (prav tam) v zvezi z raziskavo, ki sta jo opravila Moch 

in Bartunek, se »sheme sprememb pri menedžerjih niso skladale s shemami sprememb pri 

zaposlenih, ko je šlo za izboljšanje kakovosti življenja v organizaciji.« 

Weick (2011, 12) zagovarja dejstvo, da z naraščanjem socialne kompleksnosti posamezniki 

vedno bolj prehajajo iz zaznavnega védenja v kategorično védenje, s čimer se intelektualno in 

čustveno oddaljujejo od podrobnosti, ki bi jih zaznali z aktivnim raziskovanjem. 

Kot pravi Hart (2014, 17), izkušnje posameznikov s preteklimi spremembami vplivajo na 

njihov odziv ob prihodnjih spremembah; ta je zaradi slabega upravljanja sprememb pogosto 

povezan s strahom. V splošnem namreč nezavedno težimo k ohranjanju obstoječega stanja, zato 

imamo »vgrajen« odpor do sprememb, ki spodbudi močan čustveni odziv in s tem preglasi 

razumski vidik spremembe (prav tam). Caldwell (2013, 24) v nasprotju s tem trdi, da je 

inherentni odpor do sprememb mit, ki ga raziskave ne potrjujejo; bolj pravilno bi bilo reči, da 

imamo ljudje običajno odpor do vsiljenih sprememb. 

Po teoriji ohranjanja virov (Hobfoll 2001, povzeto po Shin, Taylor in Seo 2012, 729), 

posamezniki vidijo svet kot naravno nevaren, kar od njih zahteva nabor osebnih in socialnih 

virov za preživetje. Posamezniki zato nenehno težijo k pridobivanju in ohranjanju teh virov ter 

občutijo stres, kadar jim teh virov primanjkuje (prav tam). Ob spremembah lahko posamezniki 

občutijo stres zaradi pričakovane ali dejanske izgube teh virov (Shin, Taylor in Seo 2012, 730), 

kar lahko povečuje njihov odpor do sprememb.  
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Kot povzemata Vakola in Nikolaou (2005, 161), raziskave kažejo, da ima stres dejansko 

negativen vpliv na procese, povezane s spremembami, in lahko deluje kot ovira pri uvajanju 

sprememb. Kot sta Vakola in Nikolaou (2005, 170) ugotovila v svoji raziskavi, so dobri odnosi 

med sodelavci (vključno s komuniciranjem in reševanjem konfliktov) zelo pomembni pri 

organizacijskih spremembah. 

Sprememba lahko od ljudi nehote zahteva, da se spremenijo prehitro ali preveč (Kotter in 

Schlesinger 2008, 134). Sprememba je namreč za zaposlenega zastrašujoča in povzroča nemir, 

strah, zamero, stres in odpor, tudi v primeru, če je sprememba pričakovana ali dobrodošla 

(Calarco in Gurvis 2006, 10). Prenove in prestrukturiranja družb so pogosto prinesla vrednost 

njihovim delničarjem, hkrati pa pri zaposlenih povzročila zmedo, strah in tesnobo (Frost in 

Robinson 1999, 100). 

Odzivi na spremembe običajno sledijo nizu faz, ki odražajo različna čustva, podobno kot proces 

žalovanja (Calarco in Gurvis 2006, 10-12; tudi Mirvis 1985, povzeto po Kavangh in Ashkanasy 

2006, 86; podobno tudi Vakola, Tsaousis in Nikolaou 2004, 90), te faze so: 

- zanikanje (ignoriranje, nasprotovanje dejstvu, da je sprememba potrebna, indiferentnost do 

spremembe), 

- odpor (jeza, zaskrbljenost, pesimizem), 

- raziskovanje in razmislek (radovednost, razmišljanje o možnih prednostih spremembe), 

- zavezanost (odločenost o sodelovanju pri spremembi, učenje). 

Po teoriji socialne izmenjave (Tajfel in Turner, 1979, povzeto po Fuchs in Prouska 2014, 366), 

posamezniki oblikujejo željo po vračanju ugodne obravnave, ki so jo prejeli, eden izmed 

načinov za to je aktivno sodelovanje v spremembi. Hkrati pa se z aktivno vključitvijo v proces 

spreminjanja vzpostavlja tudi psihološko lastništvo nad spremembo (Fuchs in Prouska 2014, 

366). Na pozitivni odnos do sprememb vpliva tudi, kot ugotavljata Fuchs in Prouska (2014, 

378), podporno okolje organizacije, vodje in sodelavcev. 

Karp (2006, 8) predlaga integriran psihološki model uravnoteženih kazalnikov kot holistični 

pristop k razumevanju odnosa do sprememb, in sicer z naslednjimi dejavniki: 

- obnašanje (kaj počnemo), 

- sposobnosti in veščine (kaj znamo), 

- vrednote (zakaj počnemo, kar počnemo), 

- identiteta (katere in kakšne vloge imamo v organizaciji ter kaj nas motivira). 

Kakorkoli že delujejo psihološki mehanizmi, ki vplivajo na posameznikov odnos do sprememb, 

lahko ugotovimo naslednje: 

- odziv na spremembe in odnos do sprememb sta odvisna od kognitivnih shem posameznika, 

njegovih osebnostnih značilnosti in vrednot, čustev ter izkušenj s preteklimi spremembami, 
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zato se lahko posamezniki različno odzivajo na spremembe in imajo različen odnos do 

sprememb (Vakola, Tsaousis in Nikolaou 2004, 89), 

- odziv posameznikov na konkretno spremembo je lahko zelo različen, od pasivnega odpora 

do aktivnega nasprotovanja ali iskrenega sprejemanja (Kotter in Schlesinger 2008, 132), 

- v spreminjajočem se delovnem okolju zaposleni neprestano vrednotijo, kaj se dogaja in 

kakšen pomen ima to vrednotenje za njih (Woodward in Hendry 2004, 158), 

- odnos posameznikov do sprememb je glede na mnoge raziskave povezan z uspešnostjo 

organizacije po uvedeni spremembi (Shin, Taylor in Seo 2012, 727), 

- z ustreznim upravljanjem in vodenjem sprememb lahko preoblikujemo stališča in 

obnašanja zaposlenih, in sicer z uporabo psiholoških odkritij, ki pojasnjujejo, kako ljudje 

razmišljajo in delujejo (Lawson in Price 2003). 

V skladu z navedenim je torej pomembno poznati pomembnejše značilnosti in dejavnike odnosa 

do sprememb, kot so na primer odpor do sprememb, pripravljenost na spremembe in zavezanost 

k spremembam. Pri odnosu do sprememb moramo razumeti tudi pomen oziroma vlogo, ki jo 

ima posameznik v procesu uvajanju spremembe5 ter vlogo posameznikove čustvene 

inteligence. 

Nekatere najpomembnejše značilnosti in dejavnike omenjenih dejstev predstavljamo v 

nadaljevanju, pri čemer upoštevamo tudi razlike v odnosu do sprememb, ki se nanašajo na 

posameznikov odnos do sprememb na splošno, kot tudi na odnos do konkretne spremembe.  

2.5.2 Odpor do sprememb 

Glavni razlog za neuspeh sprememb je, po analizi, ki so jo izvedli v Deloitte & Touche leta 

1996 (povzeto po Vakola in Nikolaou 2005, 162), v odporu do sprememb oziroma s tem 

povezanimi negativnimi stališči do sprememb. Kot povzemata Lundy in Morin (2013, 47), je 

odpor do sprememb razumljen kot bistveni vidik upravljanja sprememb in je najpogosteje 

označen kot težava, ki jo moramo rešiti. Odpor do sprememb se lahko sicer izkaže kot 

nenevaren, v vsakem primeru pa gre pri spremembah in odporu do sprememb za dinamičen 

pojav (Lundy in Morin 2013, 48). 

Odpor do sprememb je, kot navajata tudi Fuchs in Prouska (2014, 362), pogosto obravnavan 

kot krivec za neuspeh pri upravljanju sprememb, čeprav je bilo ugotovljeno, da agenti 

sprememb sami vplivajo na odpor s svojimi dejanji. Odpor do sprememb bo namreč še posebej 

verjeten, če so zaposleni, ki so deležni spremembe, prepričani, da je najvišje vodstvo vsililo 

spremembo brez ustreznega posvetovanja ali vključevanja zaposlenih (Giangreco in Peccei 

2005, povzeto po Conway in Monks 2011, 191).  

                                                 

5 Pri tem bomo vlogo voditelja zaradi njene specifičnosti obravnavali posebej, in sicer v poglavju 3.3. 
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Green (2007, 256) kot razlog za odpor zaposlenih navaja nepoznavanje spremembe, negotovost 

glede prihodnosti in zadovoljstvo s trenutnim stanjem. Ljudje lahko spremembam nasprotujejo 

iz različnih razlogov, bodisi ne razumejo ciljev spremembe bodisi jih skrbi glede lastnega 

položaja (Gotsill in Natchez 2007, 26). Kot pravi Weick (2011, 14), je odpor do sprememb 

povezan ne samo z negotovostjo temveč tudi s tem, da so predlagane spremembe preveč 

oddaljene od neposredne izkušnje, da bi bile relevantne. 

Odpor do sprememb ima lahko torej več razlogov (Gill 2002, 308): 

- kognitivno-vedenjski: pomanjkanje znanja in pomanjkanje prepričanosti o potrebnosti 

spremembe, 

- čustveni: odpor do presenečenj, strah pred neznanim, pomanjkanje samozavesti, premik iz 

»cone udobja«, strah pred izgubo položaja ali moči, pomanjkanje zaupanja v pobudnika 

spremembe. 

Jarret (2003, 24) pravi, da je »vir odpora do sprememb v strahu in preživetvenem nagonu ter da 

odpor deluje na več ravneh, da bi obvaroval socialne sisteme pred bolečo izkušnjo izgube, 

stiske, kaosa in čustev, povezanih s spremembo«. Jarret (prav tam) opredeljuje naslednje ravni 

odpora: 

- osebni odpor, pri katerem posamezniki vzpostavijo psihološko obrambo (npr. zanikanje), 

- skupinski konflikti (znotraj in med skupinami), 

- organizacijski in politični interesi, ki težijo k statusu quo, 

- institucionalna dinamika oziroma omejitve iz okolja. 

Kotter (1996, 132) navaja, da neracionalni in politični odpor do sprememb nikoli ne prenehata. 

Cummings in Worley (2005, 158-159) poleg posameznikovega odpora do sprememb 

opredeljujeta tudi organizacijski odpor, ki je lahko tehnični (povezan s pravili), politični 

(povezan z deležniki) in kulturni (povezan z organizacijsko kulturo).  

Za premagovanje odpora do sprememb Cummings in Worley (2005, 159) predlagata empatijo 

in podporo, komunikacijo ter sodelovanje in vključevanje. Kotter in Schlesinger (2008, 133) pa 

za reševanje odpora do sprememb predlagata pristope, ki jih prikazuje Preglednica 8. 
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Preglednica 8: Pristopi za reševanje odpora do sprememb 

Pristop Kdaj ga uporabiti? Prednosti Slabosti 

Informiranje 

in 

komuniciranje 

Kadar gre za pomanjkanje 

pravih informacij 

Že prepričani 
posamezniki bodo 

pomagali pri 

spremembi 

Lahko terja veliko 

časa, če gre za veliko 
število naslovnikov 

Sodelovanje 

in 

vključevanje 

Kadar ni dovolj informacij 

za definiranje spremembe 

Sodelujoči 
posamezniki bodo 

prispevali relevantne 

informacije 

Lahko terja veliko 

časa, če je sprememba 
neustrezno definirana 

Olajševanje in 

podpora 

Kadar je odpor posledica 

težav pri prilagajanju 

Noben drug pristop 

ne deluje, kadar je 

težava v prilagajanju 

Lahko terja čas, denar 
in še vseeno propade 

Pogajanje in 

dogovor 

Kadar posameznik ali 

skupina izgubi s 

spremembo in močno 
nasprotuje 

Včasih je lahko zelo 
enostavna rešitev v 
izogib resnemu 

odporu 

Lahko je predrago, če 
spodbudi tudi ostale k 

pogajanju 

Manipulacija 

in kompromis 

Kadar drugi pristopi ne 

delujejo ali so predragi 

Lahko je zelo hitra 

in poceni rešitev 

Lahko vodi do težav v 
prihodnosti, če se 
ljudje počutijo 
manipulirane 

Prisila Kadar je pomembna 

hitrost in imajo pobudniki 

spremembe precejšnjo 
moč 

Je hitra rešitev, ki 
lahko premaga vsak 

odpor 

Lahko je tvegano, če 
sproži jezo na 
pobudnike spremembe 

Prirejeno po Kotter in Schlesinger (2008, 136). 

Cummings in Worley (2005, 155) ugotavljata, da so se tradicionalni pristopi k upravljanju 

sprememb osredotočali na premagovanje odpora do sprememb, novejši pristopi pa se bolj 

osredotočajo na vizijo spremembe in podporo za njeno uvedbo. 

Kot pravijo Ford, Ford in Amelio (2008, 362), je prevladujoč tradicionalen pogled na odpor do 

sprememb izrazito enostranski, v prid agentom sprememb in njihovim sponzorjem. V skladu s 

tem se običajno predpostavlja, da agenti sprememb počnejo prave stvari, udeleženci sprememb 

pa jim nerazumno nasprotujejo ali jih ovirajo (prav tam). Nadalje, kot pravijo Ford, Ford in 

Amelio (2008, 362), je odpor do sprememb potemtakem dejanski odraz nepristranskih 

opazovalcev (agentov sprememb) glede objektivne danosti (odpora do sprememb). Takšno 

prepričanje pa izključuje možnost, da je odpor lahko zgolj interpretacija agentov sprememb 

glede obnašanj in stališč udeležencev sprememb (prav tam). 

Odpor do sprememb ni razumljen kot rezultat racionalnih in koherentnih strategij in ciljev, niti 

ni prepoznan kot možni vir sprememb (Ford, Ford in Amelio 2008, 363). S predpostavko, da je 

odpor negativen, lahko agenti sprememb izpustijo priložnost za izboljšanje izvedljivosti in 
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uspeha sprememb (prav tam). Tako agenti sprememb kot udeleženci sprememb želijo namreč 

osmisliti spremembo, pri čemer se prvi sprašujejo po njeni izvedljivosti, drugi pa po posledicah, 

ki jih bo sprememba imela zanje (Ford, Ford in Amelio 2008, 363). 

Ker agenti sprememb običajno pričakujejo odpor do spremembe, ga zavestno iščejo in 

razmišljajo o ukrepih proti odporu – s tem pa sami sebi potrjujejo predsodek, da odpor do 

sprememb obstaja (Ford, Ford in Amelio, 364). Hkrati odporu (nezavedno ali zavedno) 

pripisujejo težave, ki jih imajo pri uvajanju sprememb (prav tam). 

K odporu do sprememb lahko torej vplivajo agenti sprememb sami, in sicer na naslednje načine 

(Ford, Ford in Amelio 2008, 365-367): 

- s kršitvijo dogovorov in z zlorabo zaupanja, 

- z napačnim ali neustreznim komuniciranjem (razloga za spremembo, možnosti njenega 

uspeha in poziva k vključenosti udeležencev v spremembo), 

- z lastnim odporom do sprememb. 

Odpor do sprememb je lahko tudi koristen za spremembo, saj (Ford, Ford in Amelio 2008, 368-

369): 

- prispeva k večji komunikaciji o spremembi, 

- prispeva k večji angažiranosti in razmišljanju o posledicah spremembe, 

- kot oblika konflikta prispeva k utrjevanju spremembe (brez konflikta ali odpora bi vsaka 

sprotna sprememba nadomestila prejšnjo, nobena sprememba se ne bi obdržala). 

Sprva je bil odpor do sprememb razumljen kot sistemski pojav, nato pa je bil vedno bolj 

razumljen kot psihološki pojav, lasten udeležencem sprememb (Ford, Ford in Amelio 2008, 

370). Navedeni avtorji predlagajo vrnitev k širšemu razumevanju odpora do sprememb kot 

pozitivnega sistemskega pojava, sestavljenega iz naslednjih dejavnikov (Ford, Ford in Amelio 

2008, 370-373): 

- javno prepoznanih dejanj udeležencev sprememb, 

- osmišljanja teh dejanj z vidika agenta sprememb (dejanja udeležencev niso odpor sama po 

sebi), 

- odnosa oziroma dialoga med udeležencem in agentom sprememb glede dejanj in njihove 

interpretacije. 

Razumevanje odpora, kot sistemskega, in ne psihološkega pojava, zagovarjata tudi Dent in 

Goldberg (1999, povzeto po Woodward in Hendry 2004, 174). Tudi Gravells (2006, 287) 

zagovarja trditev, da je odpor lahko dobrodošel in da moramo njegove simptome razumeti kot 

naravne odzive ljudi na spremembe. Podobno pravijo tudi Mento, Jones in Dirndorfer (2002, 

53), ko trdijo, da je odpor do sprememb naravno čustvo, s katerim se je treba spoprijeti. 

Gravells (2006, 287) meni celo, da je razumevanje, da lahko odpor do sprememb premagamo 

z dobrim upravljanjem sprememb, preveč simplistično. V vsakem primeru pa je odpor do 
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sprememb eden izmed bistvenih dejavnikov odnosa do sprememb, zato ga moramo prepoznati 

in razumeti vzroke zanj. 

2.5.3 Pripravljenost na spremembe 

Ob vprašanju, kaj udeleženci spremembe upoštevajo, ko se odločajo o sprejemu in podpori 

spremembe, lahko uporabimo model pripravljenosti na spremembe, ki ga povzema Caldwell 

(2013) in govori o: 

- osebnih prepričanjih o nujnosti in ustreznosti spremembe, o sposobnosti za izvedbo 

spremembe in podpori vodstva ter o učinku spremembe na posameznika, 

- aktivni vključenosti v pripravo spremembe, 

- vplivu agentov spremembe, 

- programu spremembe, ki vpliva na oblikovanje prepričanj iz prve alineje, 

- dodatnih aktivnostih, kot npr. komuniciranje, ki jih uporabljajo agenti sprememb za 

vplivanje na spremembo prepričanj iz prve alineje, 

- povratni informaciji na prepričanja (prva alineja) v posameznih korakih v procesu 

upravljanja sprememb. 

V zvezi s tem modelom Caldwell (2013, 22) ugotavlja, da za oblikovanje prepričanj nista dovolj 

znanje in motivacija ter da tisto, kar je smiselno za organizacijo, ni nujno smiselno za 

posameznika, še posebej, če gre za obsežne strateške spremembe. 

Če gre za spremembe, ki so posamezniku lastne (za katere se odloči sam, brez zunanjih 

pritiskov), ni potrebe po modelu pripravljenosti na spremembe (Caldwell 2013, 25). Pri 

spremembah, sproženih od zunaj, pa je pomembno, kako posameznik zaznava vir spremembe 

(Caldwell 2013, 26). Bolj kot so dejavniki zunanji (npr. kriza), bolj udeleženci spremembe 

zaznavajo, da vodstvo podpira spremembo in ravna pravilno (prav tam). 

Kot ugotavlja Caldwell (2013, 29), je model pripravljenosti na spremembe najbolj relevanten 

za teleološke oziroma načrtovane spremembe (poglavje 2.1.2), pri ostalih pa je le omejeno 

uporaben. Hkrati Caldwell (2013, 30) ugotavlja tudi, da lahko pravilno uporabljeno voditeljstvo 

nadomesti model pripravljenosti na spremembe. 

Pripravljenost na spremembe se torej odraža v prepričanjih, stališčih in namenih pripadnikov 

organizacije glede potrebnosti sprememb in sposobnosti organizacije, da uspešno uvede te 

spremembe (Armenakis, Harris in Mossholder 1993, 681; povzeto po By 2007, 5). 

2.5.4 Zavezanost zaposlenih 

Zavezanost je pogosto prepoznana kot bistveni element učinkovitega uvajanja sprememb 

(Meyer idr. 2007, 185), vendar se posamezniki težko zavežejo spremembi, saj jo razumejo kot 
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vsiljeno motnjo v delovni rutini in socialnih odnosih, ki jim povzroča dodatno delo in zahteva 

prilagajanje (Shin, Taylor in Seo 2012, 727). 

Herscovitch in Meyer (2002, cit. in povzeto po Meyer idr. 2007, 186) zavezanost zaposlenih 

opredeljujeta kot »način razmišljanja, ki zavezuje posameznika k aktivnostim, potrebnim za 

uspešno uvedbo spremembe« in ki se lahko izraža kot: 

- želja po podpori spremembe na podlagi zaupanja v njene inherentne prednosti (afektivna 

zavezanost), 

- spoznanje, da so z odtegnitvijo podpore spremembi povezani stroški (nadaljevalna 

zavezanost), 

- občutek obveze po zagotavljanju podpore spremembi (normativna zavezanost). 

Kot sta Herscovitch in Meyer (2002, povzeto po Meyer idr. 2007, 187) ugotovila v svoji 

raziskavi, sta le afektivna in normativna zavezanost pozitivno povezani z višjo stopnjo podpore 

spremembi. Navedeno dejstvo sta avtorja (prav tam) podkrepila s trditvijo, da so zaposleni, ki 

želijo, da sprememba uspe, in zaposleni, ki čutijo dolžnost izvesti spremembo, pri tem 

pripravljeni storiti več, kot se od njih pričakuje. Tudi Shin, Taylor in Seo (2012, 728) so pri 

svoji raziskavi upoštevali le afektivno in normativno zavezanost. 

Michaelis, Stegmaier in Sonntag (2009, 401) govorijo o čustveni zavezanosti k spremembi kot 

o želji podpreti spremembo na podlagi prepričanja o njenih koristih. 

Rezultati raziskave v nekem indijskem podjetju (Meyer idr. 2007, 207) so pokazali, da v 

nasprotju s predhodnimi raziskavami, ki so bile opravljene na Zahodu, ni moč razlikovati med 

afektivno in normativno zavezanostjo k spremembi, kar bi lahko bila posledica kulturnih razlik. 

Tudi pri drugih tovrstnih raziskavah, opravljenih na Kitajskem, v Južni Koreji in v Turčiji, so, 

kot navajajo Meyer idr. (2007, 207), ugotovili večjo korelacijo med afektivno in normativno 

zavezanostjo kot v primeru raziskav v Severni Ameriki, kar bi lahko razložili z večjo stopnjo 

kolektivizma v državah Vzhoda in s tem večjo poenotenostjo med željo (afektivno 

zavezanostjo) ter obvezo (normativno zavezanostjo). 

Meyer idr. (2007, 197) so ne glede na zgoraj navedeno ugotovili, da so v splošnem spremembe 

v obsegu zavezanosti povezane s spremembami v obsegu podpore spremembi v zgodnjih fazah 

njenega uvajanja. Pri tem ugotavljajo tudi, da, čeprav je lahko zavezanost k organizaciji 

koristna, ni tako pomembna za uspešnost spremembe, kot je zavezanost k spremembi (Meyer 

idr. 2007, 209). 

Zavezanost zaposlenih je tesno povezana s podporo spremembam, ki se lahko odraža kot (Shin, 

Taylor in Seo 2012, 732): 

- vedenjska podpora spremembam in 

- ustvarjalna podpora spremembam. 
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Vedenjska podpora pomeni, da je posameznik pripravljen storiti več, kot je formalno zahtevano 

za uresničitev spremembe, ustvarjalna podpora pa pomeni, da posameznik prispeva ideje in 

predloge, ki sovpadajo s spremembo (Shin, Taylor in Seo 2012, 732). 

Zaposleni, ki so normativno in afektivno zavezani k spremembi, bodo to prevedli v konkretno 

(vedenjsko in/ali ustvarjalno) podporo spremembam (Shin, Taylor in Seo 2012, 733). Kot so v 

svoji raziskavi ugotovili Shin, Taylor in Seo (2012, 742), ima normativna zavezanost večji vpliv 

na obe vrsti podpore spremembam. Avtorji to delno pojasnjujejo s kulturnimi razlikami, saj je 

bila njihova raziskava izvedena v južnokorejskem podjetju z bolj kolektivistično kulturo (prav 

tam). 

Shin, Taylor in Seo (2012, 728) še ugotavljajo, da lahko na zavezanost zaposlenih pozitivno 

vplivamo z dodatnimi viri, in sicer: 

- z organizacijskimi spodbudami, ki imajo pomen in vrednost za posameznika (osebni 

razvoj, materialne nagrade) in 

- s prožnostjo (odpornostjo) posameznika pri prilagajanju spremembi. 

Organizacijske spodbude, kot navajajo Shin, Taylor in Seo (2012, 730), lahko razumemo kot 

prispevanje k osebnemu oziroma kariernemu razvoju z usposabljanjem, vključevanjem v 

odločanje ipd., pa tudi kot materialno nagrajevanje (plača in ugodnosti, možnost napredovanja). 

Prožnost kot sposobnost prilagajanja spremembi je po mnogih raziskavah pomemben vir, ki 

vpliva na zmanjšanje stresa, optimistično razmišljanje in pozitivni odnos do sprememb (Shin, 

Taylor in Seo 2012, 732). Kot so v svoji raziskavi še ugotovili Shin, Taylor in Seo (2012, 741), 

je pozitivni odnos do sprememb vplivni dejavnik prožnosti in je povezan tako z zavezanostjo k 

spremembi kot s podporo spremembi. 

2.5.5 Odnos do sprememb glede na vloge v procesu spreminjanja 

Pri spremembah je pomembno analizirati deležnike spremembe in njihov odnos do spremembe, 

pri tem pa upoštevati, da je posameznika težko kategorizirati zgolj z eno dimenzijo, da je težko 

oceniti, kaj dejansko mislijo o spremembi in da nanje vplivajo medsebojni odnosi z drugimi 

deležniki (Green 2007, 173-174). 

Pomembna vprašanja pri opredeljevanju odnosa deležnika spremembe so: 

- Kakšna je njegova motivacija? 

- Kateri so njegovi argumenti? 

- Kaj je vir njegove moči? 

Glede na moč in zavezanost spremembi lahko opredelimo naslednje kategorije (Green 2007, 

173-174): 

- sponzorji (velika moč, visoka zavezanost), 
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- zaviralci (velika moč, nizka zavezanost), 

- željni izvajalci (nizka moč, visoka zavezanost), 

- ravnodušneži (nizka moč, nizka zavezanost). 

Matrika vplivnih deležnikov, kot jo uporablja svetovalno podjetje The Boston Consulting 

Group, pa podobno upošteva naslednji dve dimenziji (Keenan idr. 2012, 21; Slika 3): 

- pomembnost posameznika pri doseganju ciljev spremembe, 

- obseg podpore tej spremembi. 

Glede na matriko vplivnih deležnikov lahko torej prepoznamo (Keenan idr. 2012, 21): 

- agente sprememb, ki izkazujejo veliko podporo spremembi in imajo hkrati tudi vpliv na 

njeno uspešnost, 

- pospeševalce sprememb, ki spremembo sicer podpirajo, a imajo omejen vpliv na njeno 

uspešnost, 

- vplivne skeptike, ki ne podpirajo spremembe, ampak so ključni za njen uspeh, 

- skeptike, ki ne podpirajo spremembe, a tudi nimajo velikega vpliva na njeno uvedbo. 

Za uspešno uvedbo spremembe je nujno prepoznati predvsem agente sprememb in vplivne 

skeptike (Keenan idr. 2012, 21). 

Obseg podpore spremembi 
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Slika 3: Matrika vplivnih deležnikov 

Povzeto po: Keenan idr. (2012, 21). 

Politično obnašanje včasih vznikne pred ali med spremembo, kadar interesi posameznikov ali 

skupin niso usklajeni z interesi organizacije oziroma drugih posameznikov in skupin (Kotter in 

Schlesinger 2008, 132). Politično obnašanje je zelo subtilno in pod površjem, vanj pa so 
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pogosto vpleteni posamezniki, ki spremembo razumejo kot nepravično kršitev njihove 

implicitne psihološke pogodbe z organizacijo (Kotter in Schlesinger 2008, 133). 

2.5.6 Čustvena inteligenca in odnos do sprememb 

Po teoriji čustev kot informacij (Schwartz in Clore 2003 in 2007, povzeto po Shin, Taylor in 

Seo 2012, 731) posamezniki uporabljajo svoje trenutno čustveno stanje kot vir informacij pri 

obravnavanju predmeta ali dogodka. Zaposleni, ki torej občutijo pozitivna čustva ob 

spremembi, bodo bolj verjetno sklepali, da se z njimi ravna pozitivno in bodo občutili večjo 

stopnjo normativne in afektivne zavezanosti k spremembi (Shin, Taylor in Seo 2012, 731). 

Posamezniki z visoko prožnostjo oziroma odpornostjo bodo bolj verjetno občutili pozitivna 

čustva ob spremembi, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo normativno in afektivno zavezanost 

(Shin, Taylor in Seo 2012, 732).  

Na odnos do sprememb vpliva tudi čustvena inteligenca, pri čemer so posamezniki z visoko 

čustveno inteligenco bolj prilagodljivi in znajo bolje ravnati s čustvi ob spremembi (Vakola, 

Tsaousis in Nikolaou 2004, 89).  

Čustveno inteligenco sta uvedla Salovey in Mayer (Salovey in Mayer 1990; Mayer in Salovey 

1997, oboje povzeto po Vakola, Tsaousis in Nikolaou 2004, 93) in jo definirala kot sposobnost 

posameznika, da: 

- čustva točno zazna, oceni in izraža, 

- dostopa do čustev ali ustvari čustva, kadar omogočajo razmišljanje, 

- razume čustva, 

- uravnava čustva z namenom osebne in intelektualne rasti.  

Čustveno inteligenco je Bar-On (1997, povzeto po Vakola, Tsaousis in Nikolaou 2004, 93) 

vključil v kontekst osebnosti, in sicer kot sklop nekognitivnih sposobnosti, vključno z 

medosebnimi odnosi, prilagodljivostjo, obvladovanjem stresa in razpoloženjem. 

Vakola, Tsaousis in Nikolaou (2004, 94) povzemajo mnoge raziskave, v katerih zasledimo 

dejstvo, da so posamezniki z visoko čustveno inteligenco deležni večjih kariernih uspehov; so 

tudi učinkovitejši voditelji in so bolj prilagodljivi. 

2.5.7 Dispozicijski in situacijski odnos do sprememb 

Patchen, Pelz in Allen so že leta 1965 (povzeto po Dunham idr. 1989, 3) pisali o pomembnosti, 

ki jo ima sprejemanje ali odpor do sprememb pri zaposlenih, ne samo do posameznih sprememb 

temveč tudi v splošnem. Tudi Jick (1991, povzeto po Mento, Jones in Dirndorfer 2002, 53) 

pravi, da je uvedba spremembe odvisna od tega, kako udeleženci spremembe sprejemajo 
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koncept spremembe v splošnem in kako osebno oziroma interno sprejemajo konkretno 

spremembo. 

Podobnega mnenja so Dunham idr. (1989, 12), ki pravijo, da se splošen odnos do sprememb 

razlikuje od odnosa do konkretne spremembe. Do podobnosti med njima prihaja le v primeru 

hipotetične konkretne spremembe, s katero udeleženci nimajo neposrednih izkušenj, zato 

njihov odnos do te spremembe izhaja iz splošnega odnosa (Dunham idr. 1989, 12). 

Odnos do sprememb lahko torej definiramo s pomočjo (Dunham idr. 1989, 4-5): 

- miselnih spoznanj o spremembah na splošno in o konkretni spremembi, 

- čustvenih reakcij na spremembe v splošnem in na konkretno spremembo, 

- vedenjskih tendenc do sprememb na splošno in do konkretne spremembe. 

Kot so ugotovili Dunham idr. (1989, 9), je odnos do sprememb povezan z osebnostnimi 

lastnostmi, kot so: 

- toleranca do nejasnosti (sprejemanje negotovih situacij), 

- dogmatizem (omejenost v prepričanju), 

- moč potrebe po rasti (potreba po kompleksnem in zahtevnem delu), 

- lokus kontrole (ali na posameznika po njegovem lastnem prepričanju bolj vplivajo zunanji 

ali notranji dejavniki). 

Bareil, Savoie in Meunier (2007, 14) so na podlagi pregleda literature ugotovili, da lahko 

individualne predispozicije posameznika (npr. optimizem, samozavest, tesnoba, cinizem) 

vplivajo na njegov odziv in odnos do sprememb, ne glede na njihovo naravo ali vrsto 

(dispozicijski odnos do spremembe).  

Hkrati pa literatura s tega področja govori tudi o vplivu zunanjih dejavnikov na odnos do 

sprememb, kot so npr. komuniciranja o spremembi, možnosti sodelovanja pri pripravi 

spremembe, odnosi med zaposlenimi, zaupanje v vodstvo ipd., kar govori v prid situacijskemu 

odnosu do sprememb (Bareil, Savoie in Meunier 2007, 14).  

Bareil, Savoie in Meunier so raziskovali odnos do treh različnih sprememb (reorganizacije, 

selitve delovnega okolja in tehnološke spremembe) pri 321 zaposlenih v isti organizaciji. Na 

podlagi raziskave so ugotovili, da lahko nelagodje ob spremembi opredelimo kot (Bareil, 

Savoie in Meunier 2007, 15): 

- dispozicijsko (enako ne glede na vrsto spremembe) in 

- situacijsko (različno glede na vrsto spremembe). 

Bareil, Savoie in Meunier (2007, 17) so stopnjo nelagodja utemeljili na modelu zaskrbljenosti 

s spremembo, ki vključuje čustveno komponento (strah, skrb) in miselno komponento (predmet 

sprememb). Po njihovih ugotovitvah situacijsko nelagodje močno prevladuje pri kar 77 % 

vprašanih (Bareil, Savoie in Meunier (2007, 21). 



 

52 

Dispozicijski odnos do sprememb, ki meri osebnostno komponento odpora do sprememb, je 

raziskoval tudi Oreg (2003 in 2006, povzeto po Nikolaou idr. 2007, 297). Ljudje se namreč 

razlikujemo, tako Oreg (2003, povzeto po Nikolaou idr. 2007, 297), v naši notranji nagnjenosti 

k odporu ali sprejemanju sprememb; ta nagnjenost pa nato vpliva na naša dejanja v zvezi s 

konkretnimi spremembami. 

Odnos posameznika do sprememb, vključno z vsemi značilnostmi in dejavniki tega odnosa, 

lahko torej obravnavamo kot dispozicijski oziroma splošni odnos do sprememb ter kot 

situacijski odnos oziroma odnos do posamezne konkretne spremembe. 
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3 VODITELJSKE ZNAČILNOSTI 

3.1 Osnovni koncepti voditeljstva 

V zgodovini se je voditeljstvo odražalo skozi prizmo faraonov, cesarjev, kraljev, osvajalcev 

ipd., za katere je vse do dobe razsvetljenstva veljalo, da so posvečeni od Boga oziroma 

božanstev (Barker 2001, 476).  

Machiavelli je bil prvi, ki je voditeljstvo umaknil iz sfere Boga in ga opredelil kot človeško 

aktivnost, s tem pa postavil temelje za sodobne industrijske teorije voditeljstva (Barker 2001, 

476). Še več, Machiavelli je predpostavljal, da lahko vsak postane princ oziroma voditelj, če 

vešče uporabi posamezna načela in svoje sposobnosti (prav tam). 

Teoretiki voditeljstva so v nadaljevanju, predvsem od industrijske revolucije dalje, iskali 

razlago odnosa med voditeljem kot osebo in njegovim okoljem, vključno z njegovimi sledilci 

oziroma podrejenimi (Barker 2001, 477). Veliko teorij se je pri tem osredotočalo na lastnosti, 

značilnosti oziroma odlike voditeljev; po enem izmed pregledov literature obstaja kar 499 

različnih odlik ali dimenzij voditeljstva, opisanih v 65 različnih sistemih (Barker 2001, 477). 

Barker (2001, 487-488) različne pristope, razumevanja in teorije o voditeljstvu opisuje z 

zanimivo in poučno analogijo, pri kateri voditelj prenaša skledo vode.  

Po tradicionalnem, klasičnem pristopu k vodenju, ki sta ga zaznamovala Taylor in Weber, je 

naloga voditelja, da pri prenašanju sklede voda čim manj valovi; voditelj lahko izolira zunanje 

vplive in vzdržuje stabilnost s predvidevanjem in nadzorom (Barker 2001, 487). 

Po ravnovesnem pristopu, ki temelji na načelih termodinamike in entropije, je sprememba 

nepredvidljiva in stalna, naloga voditelja pa je izgubiti čim manj vode iz sklede, kljub udarcem 

in pritiskom iz okolja (Barker 2001, 487). 

Po transformacijskem oziroma disipativnem pristopu, ki temelji na teoriji kaosa in po katerem 

se dinamične strukture samodejno pojavljajo in izginjajo v odprtih sistemih, kjer ravnovesje ni 

nujno, vloge voditelja ni mogoče opredeliti vnaprej, skleda vode je vržena v zrak in karkoli 

pade na tla, je bistveno in sktrukturno drugačno od prejšnjega – govorimo o transformaciji 

(Barker 2001, 488).  

V takšnem okolju ne more biti nadzora, predvidevanja ali kakršnihkoli merljivih konstant (kot 

npr. lastnosti), ki bi vplivale na voditeljstvo; voditeljstva ravno tako ne moremo povezati z 

načrtnim nadzorom ali prednastavljenimi konkretnimi cilji (Barker 2001, 488). Takšnemu 

pristopu je podoben pristop kvantnega vodenja (Overman 1996), ki govori o tem, da resničnost 

izvira na zaznavanju in da dejanja voditelja pri iskanju odgovorov vplivajo na odgovor sam; 

»svet kvantnega vodenja je osredotočen na energijo, ne na materijo, na postajanje, ne na bit, na 
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naključje, ne vzroke, na konstruktivizem, ne na determinizem, ter na nova stanja zavedanja in 

zavesti« (Overman 1996, 489, cit. po Barker 2001, 486). 

Jarret (2003, 26) povzema, da se po teoriji kompleksnosti (oziroma kaosa) v obdobjih 

omejenega kaosa pojavijo vznikajoči se procesi, ki vodijo k samo-organiziranju in vplivajo na 

končni rezultat spremembe. 

Barker (2001, 489) o voditeljstvu sklepa, da je bolj povezano s transformacijskim in kaotičnim 

pristopom, da je njegov kontekst stalno napredujoč in neponovljiv, da so voditelji in 

organizacije mikrosistemi, ki jih ni mogoče razumeti ločeno od njihovega okolja oziroma 

makrosistema.  

Barker zatrjuje (2001, 489): 

Proces, in ne struktura, je sredstvo voditeljstva; kaos in kompleksnost niso težave, ki bi jih bilo 

potrebno rešiti, temveč so motorji evolucije, prilagajanja in prenavljanja. 

S tem se voditeljstvo razlikuje od upravljanja (managementa) – medtem ko pri upravljanju 

zasledujemo stabilnost, je voditeljstvo osredotočeno na spreminjanje (Barker 2001, 491).  

Moderne organizacije imajo običajno kompleksen nabor vodstvenih nivojev, politik in pravil, 

ki prispevajo k dnevnemu poslovanju in se osredotočajo na centralizirano in delegirano 

avtoriteto, ne pa na voditeljstvo (angl. leadership), zato je slednje prisotno le v delih 

organizacije, npr. v vrhnjem vodstvu ali v vodstvu posamezne enote (Hart 2014, 17). Težava se 

kaže v dejstvu, da, čeprav avtoriteta lahko prisili v delovanje, ne prispeva mnogo k zaupanju in 

povezanosti (prav tam).  

Caldwell (2013, 30) pravi, da ima vodja le dve izbiri: uporabiti svojo pozicijsko moč, da sproži 

želeno ravnanje podrejenih, ali uporabiti osebno moč, da navdihne podrejene za želeno 

ravnanje. Kot zatrjujejo Goerke idr. (2004, 279), je ena izmed najpomembnejših lastnosti vodje, 

da optimizira rezultate dela svojih podrejenih sodelavcev in pri tem popravljalno vpliva nanje, 

kadar rezultati niso v skladu s cilji. 

Higgs (2009, 165) ugotavlja, da je literatura o voditeljstvu primarno osredotočena na »dobro« 

stran voditeljstva in da je dolgo ignorirala »slabo« stran voditeljstva. Poleg tega so bile 

raziskave o voditeljstvu sprva osredotočene na položaj in rezultate kot neposredno posledico 

posameznih značilnosti voditeljev (Higgs 2009, 166). Temu je sledil transformacijski model 

voditeljstva, ki je dolgo prevladoval v tovrstni literaturi in je razumel voditelje kot vizionarje, 

ki lahko sami preoblikujejo organizacije (Higgs 2009, 167).  

Bass (1985, povzeto po Mehta, Maheshwari in Sharma 2014, 4) je menil, da je voditeljstvo 

transformacijsko, saj mora za doseganje uspeha transformirati stališča, prepričanja, motive in 

zaupanje zaposlenih. V primerih manjših sprememb sicer zadostuje voditeljstvo kot 
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transakcijski odnos, večje in kompleksnejše spremembe pa se lahko zgodijo le s 

transformacijskim voditeljstvom (prav tam). 

Zelo podoben je model karizmatičnega voditeljstva, ki takšno voditeljstvo definira kot 

sposobnost voditelja, da s svojim obnašanjem, prepričanjem in zgledom vpliva na prepričanje, 

vrednote, obnašanje in uspešnost drugih (Michaelis, Stegmaier in Sonntag 2009, 401). V 

nasprotju s tradicionalnim pogledom na voditeljstvo, ki poudarja racionalne procese, je 

karizmatično voditeljstvo osredotočeno na čustva, vrednote in motivacijo (prav tam). 

Še vedno pa v teh modelih prevladuje osredotočenost na osebnostne značilnosti, stile vodenja 

in psihološke odlike voditeljev, ne pa na voditeljstvo kot skupinsko aktivnost (Arnold 2002, 

110). Šele v zadnjem desetletju, tako Higgs (2009, 167), se uveljavlja konceptualni okvir 

voditeljstva, ki se bolj osredotoča na vzajemni odnos med voditeljem in sledilci ter upošteva 

naslednje: 

- voditeljstvo je proces socialnega vplivanja, 

- voditeljstvo je osredotočeno na doseganje konkretnih ciljev, 

- voditeljstvo vključuje tako cilje kot sredstva. 

Voditeljstvo je namreč predvsem skupinski proces (Kavanagh in Ashkanasy 2006, 83) oziroma 

je »neprekinjen socialni proces« (Barker 2001, 472). 

Z vidika socialne interakcije oziroma medsebojnega vpliva posameznikov, da pri svojem 

delovanju upoštevajo drug drugega, lahko voditeljstvo ponazorimo s shemo povezav, kot kaže 

Slika 4 (Klaussner 2012, 419). 

 

 

Slika 4: Shema socialne interakcije med voditeljem in sledilcem 

Prirejeno po: Klaussner (2012, 420). 

Nadalje lahko sledilčevo razumevanje oziroma kategorizacijo obnašanja voditelja ponazorimo 

z vplivom različnih dejavnikov, kot jih je povzel Klaussner (2012, 421-423) in jih prikazuje 

Slika 5. Pri tem implicitne teorije voditeljstva pomenijo nezavedne predpostavke, stereotipe in 
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pričakovanja o obnašanju voditelja (Klaussner 2012, 421). Predhodne izkušnje so povezane s 

pričakovanji glede na pretekle izkušnje z voditelji (katerimikoli), organizacijski kontekst pa 

predstavlja pričakovanja, povezana s formalnim položajem v organizaciji (Klaussner 2012, 

422). 

 

 

Slika 5: Kategorizacija obnašanja voditelja 

Prirejeno po: Klaussner (2012, 423). 

Odnos med voditeljem in posameznikom (sledilcem) lahko procesno opredelimo v tri 

zaporedne faze (Klaussner 2012, 424): 

- faza tujcev, 

- faza znancev, 

- faza partnerjev oziroma stabilna faza. 

V prvi fazi se voditelj in sledilec ne poznata, zato prevladujejo predhodna prepričanja in 

pričakovanja o obnašanju, v drugi fazi se pričakovanja prilagajajo glede na socialno interakcijo 

med njima, v tretji fazi pa se pričakovanja stabilizirajo (Klaussner 2012, 424-425). V stabilni 

fazi je lahko odnos med voditeljem in sledilcem, kot povzema Klaussner (2012, 426) 

funkcionalen (npr. transformacijski) ali pa disfunkcionalen (npr. mobing). 

Ko posameznik zaznava obnašanje voditelja kot konsistentno (skozi čas in glede na različne 

situacije), bo takšno obnašanje pričakoval tudi v prihodnje (Klaussner 2012, 424), ne glede na 

naravo obnašanja (pozitivno ali negativno). 

Chia (2005, povzeto po Weick 2011, 9-10) voditeljstvo opredeljuje kot zavedanje, reševanje in 

določanje prioritet v inherentno neurejenem in kaotičnem okolju zahtev, s katerimi se sooča 

vodja; gre za umetnost, ne za znanost. 
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Voditeljstvo je predmet mnogih raziskav in šol, od behavioristične, kontingenčne, 

karizmatične, šole čustvene inteligence, šole kompetenc itd. (Lundy in Morin 2013, 48). Slednja 

vsebuje vse predhodne in kompetenco definira kot kombinacijo znanja, veščin, stališč in 

obnašanj, ki vplivajo na delovno uspešnost (Lundy in Morin 2013, 48). 

Glavne dimenzije voditeljstva, ki so se kot predmet raziskovanja razvile v teoriji voditeljstva, 

čeprav niso v celoti ali smiselno poenotene, so naslednje (Gill 2002, 308): 

- kognitivna oziroma razumska – »razmišljati«, 

- duhovna – »pomeniti«, 

- čustvena – »čutiti«, 

- vedenjska – »početi«. 

Kognitivna dimenzija je povezana z zaznavanjem in razumevanjem informacij, njihovim 

osmišljanjem in sprejemanjem odločitev (Gill 2002, 311). Duhovna dimenzija je povezana z 

iskanjem pomena in smisla v delu posameznika; učinkovito voditeljstvo je »pridobivanje duš 

drugih« (prav tam). Čustvena dimenzija temelji na čustveni inteligenci in empatiji; takšni vodje 

»pridobivajo srca drugih« (prav tam). Vedenjska dimenzija pa je povezana z udejanjanjem, 

komuniciranjem in vodenjem (prav tam). 

Voditeljstvo vključuje odnose med vodjem in njegovimi podrejeni ter oblikovanje znanja s 

preoblikovanjem skupnih izkušenj pri izvajanju novih aktivnosti (Woodward in Hendry 2004, 

157). Barker (2001, 479) citira trditve, ki jih navajata Bass in Stogdill (1990, 882) ter pravi, da 

lahko voditeljevo in sledilčevo različno osmišljanje dogodkov in njuno interakcijo 

obravnavamo hkrati, in ne le z vzročno analizo.  

Nekateri avtorji opozarjajo, da v (čeprav dokaj obsežni) literaturi o voditeljstvu ne moremo 

govoriti o znanosti, temveč gre za teorije, ki temeljijo na konvencionalnem znanju (Barker 

2001, 473). V svoji kritiki Barker (2001, 478) trdi, da je teorija voditeljstva osnovana na 

razumljivem, a napačnem razumevanju obstoja neposredne vzročne povezave med lastnostmi 

voditelja in njegovimi dejanji na eni strani ter njegovimi rezultati na drugi strani.  

Barker (2001, 491) meni, da je voditeljstvo proces prilagajanja in evolucije, na katerega 

vplivajo volja in potrebe posameznika ter je rezultat dinamike kolektivne volje, organizirane za 

doseganje teh potreb. 

Navsezadnje, vsi vemo, kaj voditeljstvo je, vse dokler nekdo od nas ne zahteva konkretne 

definicije (Barker 2001, 475). 
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Gill (2002, 315) citira kitajskega filozofa Lao Ceja: 

Kar zadeva najboljše voditelje – njih ljudje sploh ne opazijo. Druge najboljše voditelje ljudje 

spoštujejo in častijo. Naslednji najboljši voditelji v ljudeh vzbujajo strah. Naslednje najboljše 

voditelje ljudje sovražijo. Toda kadar najboljši voditelji opravijo svoje delo, ljudje pravijo »To smo 

naredili sami«. 

3.2 Osebnostne značilnosti voditelja 

Dulewicz in Higgs (2005, 106) povzemata, da se učinkoviti voditelji od ostalih razlikujejo po 

uporabi relativno omejenega nabora sposobnosti in osebnostnih značilnosti. Osebnost voditelja 

ima pomembno vlogo v učinkovitem izvajanju voditeljevih nalog (prav tam). Dulewicz in 

Higgs (2005, 114) tako trdita, da je uspešno voditeljstvo kombinacija: 

- osebnostnih značilnosti, 

- veščin in obnašanj, 

- stilov, povezanih s kontekstom, v katerem se pojavlja voditeljstvo, 

- načinov, na katere se voditeljsko obnašanje uresničuje v skladu z osebnim stilom voditelja. 

Na podlagi literature, ki obravnava osebnost voditelja, je Higgs (2003, povzeto po Dulewicz in 

Higgs 2005, 106) model voditeljstva opredelil z naslednjimi elementi: 

- kompetence: 

- vizija (opredelitev jasne slike bodočega stanja), 

- angažiranje zaposlenih, in sicer tako, da razumejo vizijo in način, na katerega lahko 

sami prispevajo k njej, 

- omogočanje zaposlenih za izvedbo, 

- zanimanje in odprt dialog z zaposlenimi, 

- razvoj sposobnosti zaposlenih, 

- osebne značilnosti: 

- avtentičnost, 

- integriteta, 

- volja in vztrajnost, 

- vera vase, na podlagi realistične samoocene, 

- samozavedanje. 

Hron (2004, 9-12, povzeto po Verle, Markič in Kodrič 2012, 4) loči tri skupine kompetenc 

(sposobnosti), ki naj bi jih imel sodobni vodja: 

- socialne in osebne kompetence (komunikativnost, empatija, kreativnost), 

- kulturne kompetence (izobrazba, razumevanje kulturnih razlik), 

- akcijske kompetence (odgovornost, doseganje ciljev). 
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Verle, Markič in Kodrič (2012, 6) so na podlagi raziskave kompetenc najvišjih vodij v srednje 

velikih in velikih podjetjih v Sloveniji oblikovali model z dvema skupnima faktorjema: 

- socialno-vodstvene kompetence in 

- akcijske kompetence. 

Pri tem so ugotovili, da imajo socialno-vodstvene kompetence bistveno večji vpliv ter da 

kompetence niso povezane s spolom, starostjo, izkušnjami ali izobrazbo vodje (Verle, Markič 

in Kodrič 2012, 6). 

Kot pravijo Verle, Markič in Kodrič (2012, 11), se morajo sodobni voditelji izkazati ne samo z 

inteligenčnim in čustvenim kvocientom temveč tudi z visokim kvocientom inovativnosti in 

kreativnosti.  

Po raziskavi družbe IMDE, ki jo povzemata Korošak in Novak (2007), znajo slovenski voditelji 

(managerji) dobro delegirati in nadzirati, pri voditeljskih značilnostih pa zaostajajo za tujimi. 

V primerjavi z britanskimi managerji so slovenski bolj introvertirani in neiskreni ter imajo bolj 

izražen psihoticizem (izraža se kot nestrpnost, grobost, dominantnost, agresivnost, sumničavost 

ipd.). V primerjavi z avstrijskimi, nemškimi in švicarskimi managerji so slovenski bolj 

individualistični in raje delegirajo, hkrati pa so bolj kritični do tujih napak, kar ustvarja strah in 

nezaupanje med sodelavci (Korošak in Novak 2007). Poleg tega pri slovenskih managerjih 

prevladujejo k nalogam usmerjeni odnosi brez čustvene vključenosti sodelavcev (prav tam). 

Kot pravi Caldwell (2003, 135), posedovanje nabora sposobnosti ne zagotavlja uspešnosti ali 

konsistentnega izvajanja neke vloge ali aktivnosti; dve vodji, ki imata na videz enake 

sposobnosti, jih lahko različno uporabita v praksi, še posebej, če se njuna vloga spreminja. 

Analogno temu Verle, Markič in Kodrič (2012, 8) navajajo, da sta lahko dve vodji z različnim 

naborom sposobnosti (veščin) uspešni v enaki situaciji. 

3.2.1 Voditeljski slog 

Levasseur (2005, 179) meni, da je prva odločitev vodje skupine njegov stil vodenja. Ta je lahko 

kjerkoli med avtoritativnim (od zgoraj navzdol) in participativnim (sodelovalnim) stilom, pri 

čemer je prvi osredotočen na individualne dosežke in konkurenčno dinamiko, drugi pa na 

skupinsko dinamiko in skupne dosežke (prav tam).  

Goleman (2000, povzeto po Green 2007, 236) je opredelil šest ločenih voditeljskih slogov 

(ukazovalni, avtoritativni, podporni, demokratični, spodbujevalni, »coaching«) in ugotovil, da 

imajo uspešni voditelji sposobnost uporabljati različne sloge glede na situacijo, in sicer kar štiri 

od šestih. 

Med voditeljstvom in upravljanjem je, kot pravi Bennis (2015, 365), pomembna ločnica – 

voditelji osvojijo kontekst (spreminjajoče se okolje), upravljavci pa se mu predajo.  
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Po agregatni analizi več kot 500 študij, ki sta jo opravila Johnson in Johnson in ki jo povzema 

Levasseur (2005, 179), je sodelovalni stil daleč bolj uspešen od avtoritativnega oz. 

tekmovalnega v smislu skupinske uspešnosti in zadovoljstva članov skupine. Zato tudi 

Levasseur (prav tam) priporoča uporabo sodelovalnega stila. 

Dulewicz in Higgs (2005, 114) sta značilnosti voditeljev opredelila v treh skupinah lastnosti 

oziroma slogih: 

- usmerjenost k ciljem, 

- vključevalni slog, 

- slog angažiranja in zavzetosti. 

V svoji raziskavi, ki je vključevala 222 voditeljev, sta Dulewicz in Higgs (2005, 116) ugotovila, 

da 31 odstotkov voditeljev uporablja ciljno usmerjen slog, 28 odstotkov uporablja vključevalni 

slog in 41 odstotkov voditeljev uporablja slog angažiranja. Med slogi ni pomembnih razlik 

glede spola, dejavnosti, področja dela in narodnosti (Dulewicz in Higgs 2005, 116). Dulewicz 

in Higgs (prav tam) sta rezultate glede voditeljskega sloga navzkrižno primerjala z rezultati 

petfaktorskega testa osebnosti (»Big 5 Personality Model«), pri čemer sta ugotovila, da pet 

faktorjev osebnosti ne pojasnjuje variance bolje, in sicer na nobenem izmed treh voditeljskih 

slogov. Voditelji z različnimi osebnostnimi profili lahko uporabijo isti voditeljski slog 

(Dulewicz in Higgs 2005, 120). 

Čeprav so voditeljski slogi že dlje časa predmet raziskovanja, se šele v zadnjem obdobju 

pojavlja zanimanje za povezavo med slogi oziroma obnašanjem voditelja in spremembami 

(Dulewicz in Higgs 2005, 107). Vedno več je raziskav, ki obravnavajo učinkovitost voditelja v 

različnih kontekstih sprememb (prav tam). 

3.2.2 Negativne značilnosti 

V raziskavah o neuspehu voditeljev so ugotovili, da k temu prispevajo pomanjkanje veščin, 

izgorelost, neobčutljivost do drugih, arogantnost, brezbrižnost, izdaja zaupanja in prevelika 

ambicioznost (McCall in Lombardo 1983, povzeto po Higgs 2009, 167).  

Raziskave so denimo pokazale (Goerke idr. 2004, 280), da je z vidika ocenjevanja uspešnosti 

vodja v odnosu do podrejenih pristranski, saj njihovo uspešnost pripisuje lastnemu vplivu, 

neuspešnost pa zunanjim vplivom. Kadar gre za posameznika s slabšimi rezultati, voditelji 

možnosti za bodoče izboljšanje rezultatov pripisujejo lastnim naporom, čeprav menijo, da slabši 

rezultati posameznika v preteklosti niso bili odvisni od njihovega vodenja (Goerke idr. 2004, 

288). 

V skladu s pregledom definicij »slabega« voditeljstva, ki jih navaja Higgs (2009, 168), zanj 

obstajajo štiri značilne skupine ravnanj: 
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- zloraba moči (za doseganje osebnih ciljev, za izboljšanje podobe ali videza uspešnosti ali 

za prikrivanje osebne neprimernosti), 

- povzročanje škode drugim (mobing, ustrahovanje, prisila ali neenaka obravnava), 

- prevelik poudarek nadzoru za lastne potrebe (obsedenost s podrobnostmi, perfekcionizem, 

omejevanje pobud drugih), 

- kršitev pravil za doseganje osebnih ciljev (korupcija, neetičnost in nezakonito ravnanje). 

Razlog za negativno obnašanje lahko tiči, tako meni Higgs (2009, 169), v ekstremno izraženih 

osebnostnih značilnostih – ambicioznost je lahko namreč pozitivna v smislu podajanja pobud, 

če pa je preveč izražena, vodi v tekmovalnost in onemogočanje drugih. 

Obstaja pa tesna povezava med voditeljstvom in narcisizmom (Higgs 2009). Narcisizem je bil, 

čeprav ima dolgo zgodovino v psihologiji, v povezavi z voditeljstvom raziskan šele v zadnjih 

dvajsetih letih pri čemer tovrstna literatura govori o naslednjih ključnih elementih narcisizma 

(Higgs 2009, 170): 

- grandioznost, samopoveličevanje in pretirano zaupanje v lastne sposobnosti, 

- arogantnost, ošabnost in pomanjkanje empatije, 

- občutek upravičenosti in iskanje pozornosti, 

- nepripravljenost na kritiko in kompromis, 

- potreba po moči in dominantnosti. 

Nekateri avtorji glede vloge narcisizma ločijo (Higgs 2009, 172): 

- produktivni narcisizem, ki naj bi bil celo nujen in koristen za organizacijo (vendar še to le 

na srednji rok, saj dolgoročno negativno vpliva na organizacijsko klimo) in 

- destruktivni narcisizem, ki ima neposreden škodljiv vpliv na organizacijo in njene 

zaposlene. 

Kot so pokazale nekatere raziskave, se lahko produktivni narcisizem najvišjega vodstva 

organizacije kaže v večji strateški dinamiki (večjem številu sprememb, prevzemov in združitev) 

in večji pripravljenosti na tveganje, vendar ne pomeni nujno večje uspešnosti organizacije 

(Higgs 2009, 173). 

3.2.3 Zaupanje 

Zaupanje je postalo ključni koncept v mnogih teorijah voditeljstva, vključno s teorijami 

transformacijskega in karizmatičnega voditeljstva in teorijo izmenjave med voditeljem in 

sledilci (Klaussner 2012, 418). Hkrati so raziskave pokazale (Michaelis, Stegmaier in Sonntag 

2009, 403), da ima zaupanje pomembno vlogo pri uvajanju inovacij in sprememb. Kot v svoji 

raziskavi ugotavljajo Michaelis, Stegmaier in Sonntag (2009, 411), ima zaupanje v najvišje 

vodstvo večji posredni vpliv na zavezanost k spremembi kot karizmatično voditeljstvo.  
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Zaupanje je bilo prepoznano kot ključno pri oblikovanju čustvene zavezanosti k spremembi 

(Neves in Caetano, povzeto po Fuchs in Prouska 2014, 378). Tudi Kotter (1996, 62) govori o 

zaupanju kot ključnemu dejavniku koalicije za spremembo.  

Zaupanje lahko opredelimo kot pričakovanje o uresničitvi dogovora ali zaupanje v sposobnost 

posameznika, da bo opravil neko aktivnost v danih okoliščinah, v obeh primerih pa gre bolj za 

lastnost socialne interakcije kot za individualno značilnost (Klaussner 2012, 418).  

Kot povzemata Fuchs in Prouska (2014, 378), je za doseganje zaupanja potrebno vzpostaviti 

medsebojni vpliv, konsistentnost, diskretnost, integriteto, zvestobo, odprtost, držanje obljub in 

recipročnost.  

Po nekaterih teorijah je zaupanje povezano z zaznanim pravičnim ravnanjem – če posameznik 

zaznava, da voditelj z njim ravna pošteno in pravično, bo voditelju zaupal (Klaussner 2012, 

427). Skozi njuno interakcijo se bo zaupanje povečevalo, če bo pošteno in pravično ravnanje 

skladno skozi čas in v različnih situacijah, v nasprotnem pa se bo zmanjševalo, pri čemer imajo 

negativni dogodki (ki zmanjšujejo zaupanje) večji zaznani vpliv kot pozitivni (Klaussner 2012, 

430-432). Tudi raziskave, ki jih povzemajo Ford, Ford in Amelio (2008, 365), kažejo, da so 

posamezniki, ki zaznavajo, da se z njimi ravna pošteno, bolj naklonjeni spremembam in 

obratno. 

Pravičen odnos pri uvajanju sprememb pomeni (Kim in Mauborgne 1997, povzeto po 

Woodward in Hendry 2004, 172), da so posamezniki vključeni v odločitve, ki se neposredno 

nanašajo nanje, da so jim te odločitve pojasnjene in da jim je razloženo, kaj se od njih pričakuje 

po spremembi. 

Zanimiv koncept zaupanja v odnosu med voditeljem in sledilcem podajata Frost in Robinson, 

ki govorita o t. i. blažilcih sprememb (angl. toxic handler); ti imajo kot voditelji vlogo 

vmesnika, ki z empatijo vpliva na lažje sprejemanje sprememb (Frost in Robinson 1999, 99). 

Zanje  je značilno, da (prav tam): 

- imajo sposobnost empatičnega poslušanja, 

- predlagajo rešitve, 

- delajo v ozadju, da bi preprečili neugodje, 

- jim drugi zaupajo, 

- preoblikujejo težavna sporočila. 

Pogosto posameznik postane »toxic handler« ravno zaradi teh osebnostih značilnosti, saj ga 

sodelavci vidijo kot zaupnika (Frost in Robinson 1999, 101). Takšno vlogo je imel že v mladosti 

(za sošolce in vrstnike). Kot pravita Frost in Robinson (1999, 100), »toxic handlerji« obstajajo, 

ker obstajajo vodje, ki so neobčutljivi in maščevalni, ki ne sprejemajo odgovornosti in so 

neetični. Posledice »toxic handlerjev« se zaradi velikega stresa in obremenjenosti pogosto 

kažejo v psihološki in karierni izgorelosti ter s tem povezanimi zdravstvenimi težavami, kot so 
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težave s srcem in ožiljem, čir na želodcu, glavoboli ipd. (Frost in Robinson 1999, 101-102). Te 

težave so povezane s stresom, ki ga imajo vodje zaradi preobremenjenosti in odgovornosti za 

svoje odločitve (Meško idr. 2010, 118).  

Zaradi zgoraj navedenega nekatera podjetja za »toxic handlerje« uporabljajo zunanje sodelavce, 

običajno svetovalce, ki so osebno manj navezani na podjetje in so bolj objektivni (Frost in 

Robinson 1999, 106).  

3.2.4 Prilagodljivost 

Calarco in Gurvis (2006, 7) zagovarjata dejstvo, da prilagodljivi ljudje sprejemajo spremembo, 

se spoprijemajo z neznanim in prilagodijo svoje obnašanje novim situacijam in izzivom. 

Voditelji morajo biti prilagodljivi, da se lahko soočajo s sodobno kompleksnostjo organizacij, 

z vedno večjo količino informacij in vedno večjo hitrostjo sprememb (Calarco in Gurvis 2006, 

8). 

Če voditelji niso prilagodljivi, lahko ogrozijo kreativnost, zavzetost in sodelovanje zaposlenih 

pri spremembah (Calarco in Gurvis 2006, 9). Prilagodljivost sestavljajo tri deljene lastnosti: 

- kognitivna prilagodljivost (uporaba različnih miselnih strategij in okvirjev, divergentno 

razmišljanje), 

- čustvena prilagodljivost (različen pristop k lastnim čustvom in čustvom drugih), 

- dispozicijska prilagodljivost (prilagodljivost na podlagi osebnosti, zmožnost biti 

optimističen in realističen hkrati). 

Da bi bil voditelj resnično prilagodljiv, mora izkazovati vsaj dve od treh lastnosti (Calarco in 

Gurvis 2006, 13). Vsako izmed lastnosti pa je moč razviti in izboljšati, z udejanjanjem obnašanj, 

povezanih z lastnostjo (prav tam).  

Voditelji s kognitivno prilagodljivostjo znajo identificirati spremembe v kontekstu organizacije 

in njihov vpliv, znajo interpretirati pomen sprememb za organizacijo in znajo opredeliti 

strategije za uvedbo sprememb (Calarco in Gurvis 2006, 16-17).  

Čustveno prilagodljiv voditelj se v procesu spreminjanja počuti domače, in sicer v vseh 

njegovih fazah, saj razume in nadzoruje svoja čustva, razume čustva drugih, se čustveno poveže 

z drugimi in vzdržuje ravnovesje med čustvi in dejanji (Calarco in Gurvis 2006, 18-19).  

Dispozicijsko prilagodljivi voditelji vidijo spremembo kot priložnost, in ne kot nevarnost, saj 

jo iskreno optimistično komunicirajo do drugih, negotovost uravnovesijo s pozitivnim 

pristopom, podpirajo druge pri spreminjanju in se zavedajo lastnega odnosa do sprememb 

(Calarco in Gurvis 2006, 19-20). 
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3.3 Voditeljstvo in upravljanje sprememb 

Že Machiavelli je v svojem delu Vladar trdil naslednje (cit. po Gill 2002, 307): 

Nič ni bolj občutljivega, bolj nevarnega, bolj dvomljivega uspeha, kot se postaviti za vodjo pri 

uvajanju sprememb. Ker tisti, ki inovira, bo imel za sovražnike vse tiste, ki so dobro preskrbljeni 

po trenutnem stanju stvari, in samo mlačne podpornike v tistih, ki bi jim po novem lahko bilo bolje. 

Voditeljstvo je »proces transformativnega spreminjanja, pri katerem je etika posameznikov 

integrirana v običaje skupnosti kot sredstvo evolucijskega socialnega razvoja« (Barker 2001, 

491). Nadalje še Barker navaja (prav tam): 

Če ni potrebe po spremembi, ni potrebe po voditeljstvu. 

Upravljanje (management) je povezano z obvladovanjem kompleksnosti, voditeljstvo pa z 

obvladovanjem sprememb; več sprememb zahteva več voditeljstva (Kotter 2013, 6). Če ni 

dovolj voditeljstva, sprememba zastane (Kotter 1996, 144). Voditeljstvo je torej, kot pravi 

Kotter (1996, x), motor sprememb. 

Kot navaja Higgs (2009, 165), je voditeljstvo vedno bolj prepoznano kot ključno za 

organizacije, ki se soočajo s spremembami. Vodenje sprememb pa je tudi ena izmed najtežjih 

nalog voditeljev (Karp 2006, 3).  

3.3.1 Vloga voditeljev pri upravljanju sprememb 

Kot pravita Higgs in Rowland (2005, 126), obstajajo jasni dokazi, da vloga voditeljev v 

spremembi vpliva na njeno uspešnost. Vodenje sebe, svojih sodelavcev in organizacije skozi 

spremembo je ključna voditeljska lastnost za uspeh (Huyer 2014, 19).  

Pri transformacijskih spremembah ima voditeljstvo ključno vlogo (Cummings in Worley 2005, 

482). Voditelji transformacijskih sprememb imajo naslednje ključne vloge v spremembi: 

opredelitev jasne in kredibilne vizije, mobiliziranje zaposlenih z lastnim zgledom ter 

zagotavljanje vseh potrebnih virov za spremembo (Cummings in Worley 2005, 482). 

Vloge voditeljev pri upravljanju sprememb torej ne smemo podcenjevati (Mehta, Maheshwari 

in Sharma 2014, 2). Dejstvo, da je uspešno upravljanje sprememb odvisno od uspešnih 

voditeljskih slogov in obnašanj, je sprejela večina organizacij (prav tam). Razlog za neuspešne 

spremembe ni nujno njihovo slabo upravljanje, temveč gre bolj verjetno za pomanjkanje 

učinkovitega voditeljstva (Gill 2002, 307). Čeprav mora biti sprememba dobro upravljana 

(načrtovana, organizirana, usmerjana in nadzirana), potrebuje tudi učinkovito voditeljstvo za 

uvedbo sprememb (Gill 2002, 307).  

Voditelji v sodobnih organizacijah so vedno manj hierarhični strategi in nalogodajalci, vedno 

bolj pa svetovalci, komunikatorji, projektni vodje in vodje sprememb (Ashkenas in Francis 
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1999, 116). Karp (2006, 4) je mnenja, da je voditeljstvo najbolj kritična sestavina vsake 

spremembe, saj spremembe v osnovi temeljijo na ljudeh. 

Kot pravi Jeffrey R. Immelt, predsednik uprave konglomerata General Electric, je naloga 

voditelja »poganjati spremembe in razvijati druge voditelje« (povzeto po Prokesch 2009, 105). 

Voditelji se pogosto želijo ob začetku svojega mandata dokazati s hitrimi dosežki (angl. quick 

wins), vendar lahko hitro padejo v eno ali več izmed petih pasti, ki onemogočijo njihov uspeh 

(Van Buren in Safferstone 2009, 56): 

- prevelika osredotočenost na podrobnosti, 

- negativen odziv na kritiko, 

- ustrahovanje drugih, 

- sklepanje prehitrih zaključkov, 

- prevelika vključenost v delo neposrednih sodelavcev (angl. micromanagement). 

Po raziskavi, ki sta jo Van Buren in Safferstone (2009) opravila na 5.400 vodjih, je 40 odstotkov 

vodij neuspešnih v prvih dveh letih po nastopu funkcije, od tega jih več kot 60 odstotkov pade 

v eno izmed navedenih pasti, in to ne glede na položaj v hierarhiji ali izkušnje (Van Buren in 

Safferstone 2009, 57). 

Poseben poudarek je v literaturi zaznati tudi pri vlogi vodij in voditeljev na srednjem 

vodstvenem nivoju. Pri upravljanju sprememb imajo namreč, kot pravita Conway in Monks 

(2011), posebno vlogo. Kot povzemata (po Wooldridge, Schmid in Floyd 2008), so za to ključni 

trije razlogi:  

- zaradi svojega »vmesnega« položaja delujejo kot vmesniki med odločevalci in izvrševalci, 

- zaradi kompleksnosti sodobnih organizacij, spremembe ne morejo biti obvladovane prek 

ene točke, ampak interaktivno porazdeljene po organizaciji, 

- ponujajo priložnost za organizacijsko učenje. 

Kot ugotavljajo Sirkin, Keenan in Jackson (2005, 118), večina vodij na srednjem vodstvenem 

nivoju nasprotuje posamezni spremembi, saj nimajo dovolj besede pri njenem oblikovanju in 

pogosto nimajo orodij ter priložnosti, da bi izrazili legitimne pomisleke glede opredelitve in 

izvedbe spremembe. V teh primerih je smiselno uporabiti standardizirane kvantitativne 

pristope, kot je DICE model, ki omogočajo odprte pogovore o spremembi na vseh nivojih v 

organizaciji. 

Kot povzemata Conway in Monks (2011, 191), lahko imajo vodje na srednjem nivoju negativno 

vlogo, ki se kaže v odporu do sprememb in upočasnjevanju odločanja, ali pa pozitivno vlogo, 

ki se kaže v koordiniranju, pogajanju in tolmačenju med strateškimi in operativnimi nivoju 

organizacije. Ker imajo mnoge organizacijske spremembe posebej problematičen rezultat za 

srednji vodstveni nivo (ukinjanje vodstvenih nivojev, zmanjševanje zaposlenih, uvajanje 

sodobnih informacijskih orodij), so vodje na tem nivoju vedno bolj ogroženi, izolirani, 
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razočarani in vedno manj lojalni in motivirani (Conway in Monks 2011, 192). Tudi Green 

(2007, 256) navaja, da je odpor srednjega vodstva do sprememb povezan s strahom pred izgubo 

moči in z dodatnim delom. 

Ne glede na vodstveni nivo pa je za upravljanje sprememb potrebno voditeljstvo, ki je 

kompleksno in zahteva širok nabor sposobnosti (Green 2007, 228).  

3.3.2 Lastnosti voditelja, ki so pomembne pri spremembah 

Raziskave o značilnostih uspešnih voditeljev sprememb razkrivajo naslednje predpostavke 

(Cummings in Worley 2005, 46):  

- sposobnost diagnosticiranja,  

- osnovno znanje o psiholoških tehnikah, 

- empatija,  

- poznavanje teorij in metod iz vsaj enega strokovnega področja,  

- sposobnost postavljanja ciljev in reševanja težav,  

- sposobnost samoocenjevanja,  

- objektivnost,  

- domišljija, 

- iskrenost,  

- prilagodljivost,  

- konsistentnost.  

Uspešni voditelj sprememb mora biti, tako meni Green (2007, 234-235), vzornik in mentor 

sodelavcem, poznati mora širše okolje in vsebino spremembe, imeti mora sposobnost empatije 

in svetovanja. Za doseganje optimalnih rezultatov mora znati vključiti sodelavce, jih izzvati in 

soočiti. Hagemann (2015, 47) navaja, da mora vodja vedeti, kako zaposlene, ki so udeleženi v 

organizacijski spremembi, voditi skozi spremembo in doseči rezultat. Pri tem mora znati 

(Hagemann 2015, 48): 

- opredeliti želeno stanje, 

- opredeliti spremembo v obnašanju in postaviti meje sprejemljivega obnašanja, 

- podati povratno informacijo, 

- praznovati uspeh skupaj z zaposlenimi, 

- sprejeti omejitve in težke odločitve. 

V povezavi s spremembami mora biti voditelj kompetenten na treh področjih (Caldwell 2003, 

136): 

- vsebina spremembe (strokovna usposobljenost ali znanje na področju, ki ga sprememba 

obravnava), 

- nadzor spremembe (usposobljenost v vodenju projektov, spremljanju in doseganju rokov), 
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- proces spreminjanja (veščine in značilnosti, povezane s komunikacijo, skupinskim delom, 

pogajanji in z vplivanjem na druge). 

Higgs in Rowland (2005, 127) sta ugotovila, da je z uspešnimi uvedbami sprememb povezanih 

pet področij voditeljstva: 

- ustvarjanje potrebe oziroma nujnosti za spremembo z učinkovitim vključevanjem drugih v 

prepoznavanje te potrebe, 

- ustvarjanje strukturne spremembe z zagotavljanjem konsistentnega nabora orodij in 

procesov za upravljanje spremembe, 

- angažiranje zaposlenih in vzpostavljanje zavezanosti, 

- uvajanje in vzdrževanje sprememb, 

- omogočanje in razvoj sposobnosti. 

Kot zatrjujeta Woodward in Hendry (2004, 156), se preveč pozornosti usmerja na veščine 

upravljanja sprememb in premalo na veščine, potrebne za ponotranjanje sprememb. Woodward 

in Hendry (2004, 165) sta na podlagi pregleda relevantne literature kot ključne sposobnosti, 

značilnosti in veščine tistih, ki vodijo spremembe, navedla naslednje postavke: 

- priprava realistične vizije in usmeritev za spremembo, 

- komuniciranje vizije in usmeritev, 

- pridobitev podpore ključnih vplivnih deležnikov, 

- pojasnitev razlogov za spremembo, 

- navduševanje drugih, 

- poštena in enakovredna obravnava drugih, 

- konsistentnost besed in dejanj, 

- vključevanje zaposlenih, 

- poslušanje zaposlenih, 

- sprejemanje težkih odločitev brez nepotrebnega odlašanja, 

- priprava realističnih načrtov, časovnic in rokov, 

- osredotočenost in vztrajnost, 

- postavljanje visokih standardov, 

- prikaz koristi ob hkratnem priznavanju stroškov za nekatere. 

Kot sta v svoji raziskavi ugotovila Woodward in Hendry (2004, 164), so zaposleni te značilnosti 

ocenili kot zelo koristne ali koristne pri uvajanju sprememb. 

Učinkovito voditeljstvo sprememb zahteva vizijo, vrednote in kulturo, strategijo, vključevanje, 

motivacijo in navdih (Gill 2002, 312). Vizija je želeno bodoče stanje, ki je osnova za 

spremembo in mora biti smiselna, osredotočena, izvedljiva in navdihujoča (prav tam). Vizija 

mora biti skupna celotni organizaciji in mora usklajeno usmerjati spremembo (Gill 2002, 313). 

Skupne vrednote, ki jih morajo voditelji znati identificirati in promovirati, so ključni dejavnik 
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močne organizacijske kulture, ki podpira skupni namen in zavezanost njenih pripadnikov (prav 

tam).  

Meško Štok idr. (2010, 307) navajajo naslednjo trditev: 

Voditeljstvo zahteva ne le vpogled v dinamiko kulture, temveč tudi motiviranost in sposobnost za 

intervencijo v lastnih procesih, povezanih s kulturo. 

Voditeljstvo vključuje tudi pripravo strategij, pridobivanje zavezanosti k njim in njihovo 

uresničevanje (Gill 2002, 314). Naslednji korak je vključevanje ljudi, kar pomeni, da jim 

voditelj preda informacije in ponudi priložnosti ter vire za spremembo (Gill 2002, 315). 

Voditelji morajo tudi motivirati in navdihovati ljudi za spremembo, z usklajevanjem njihovih 

ciljev s cilji organizacije, s kredibilnim komuniciranjem o spremembi in s skupnimi dosežki 

(Gill 2002, 316).  

Nikolaou idr. (2007, 294) so prepoznali naslednje ključne lastnosti voditeljev v povezavi s 

spremembami: 

- samo-učinkovitost (vztrajnost, napor), 

- lokus kontrole (do katere mere posameznik verjame, da ima nadzor nad situacijo), 

- samo-ocena (koncept samega sebe), 

- odprtost za izkušnje, 

- odpornost, 

- dispozicijski odpor do sprememb. 

V skladu s teorijo karizmatičnega voditeljstva voditelj s svojo karizmatičnostjo povzroči, da so 

sledilci bolj dovzetni za spremembo (Michaelis, Stegmaier in Sonntag 2009, 402). Na podlagi 

teorije socialne izmenjave sledilci »poplačajo« lastnosti karizmatičnega voditelja (npr. 

zaupanje v sledilce, podpora, vizija) v obliki večje pripravljenosti in zavezanosti k spremembi 

(Michaelis, Stegmaier in Sonntag 2009, 403). Predvsem pri obsežnejših spremembah, ki imajo 

negativne posledice za zaposlene (npr. zmanjševanje števila zaposlenih), je pomembna vloga 

vodij, ki delujejo kot t. i. blažilci sprememb v smislu empatičnega reševanja stisk sodelavcev 

(Frost in Robinson 1999, 100).  

Učinkovitost voditelja je odvisna od situacije, hkrati pa se morajo voditelji v različnih situacijah 

različno vesti (Kavangh in Ashkanasy 2006, 82). Zahtevane značilnosti uspešnega voditelja 

sprememb so lahko zato različne glede na fazo, v kateri je sprememba (Green 2007, 230). Če 

mora biti v nekaterih fazah (npr. določitev problema, dokumentacija obstoječega stanja) 

vključevalen, odprt in navdihujoč, mora biti v drugih trden in neomajen (npr. v fazi izvedbe 

akcijskega načrta). 

Duck (2008, 1-3) na podlagi tridesetletnih izkušenj s spremembami in številnih objav v 

strokovnih publikacijah, podaja deset nasvetov za voditelje, ki se soočajo s spremembami: 

- bodite drzni (lotite se velikih sprememb in s tem pošljite signal), 
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- bodite nadvse očitni (jasno in pogosto komunicirajte ter povezujte retoriko z akcijo), 

- pazite, kaj obljubljate, 

- poskrbite, da bodo zaveze držale (uporabite nagrade in sankcije), 

- pozabite na to, da morajo biti vsi zadovoljni s spremembo, 

- jemljite kulturo resno in eksplicitno delajte na njej, 

- bodite in ostanite odgovorni, 

- ostanite povezani s svojimi (ključnimi) sledilci, 

- zagotovite interpretacijo dogodkov (in se izognite špekulacijam), 

- praznujte dosežke na poti.  

Voditeljstvo mora v povezavi s spremembami vključevati jasen in transparenten sistem 

etičnosti in odgovornosti (By, Burnes in Oswick 2012, 3). Moralna avtoriteta voditeljev je ravno 

tako, če ne bolj, pomembna kot njihova formalna avtoriteta (Karp 2006, 13). Arnold (2002, 

131) ugotavlja, da pogosto tisti voditelji v skupnosti, ki so navidez neslišni in nevidni, dejansko 

izpeljejo spremembo v skupnosti. 

Karp (2006, 5) pravi, da je vodenje sprememb težavno, saj so organizacije kompleksne in polne 

prepletajočih se povezav in vplivov. Voditelji se morajo osredotočati ne samo na nasprotnike 

spremembe temveč tudi na njene podpornike, ki delujejo kot ambasadorji sprememb in jih je 

potrebno podpreti (Karp 2006, 14). Ni neobičajno, da vodje ignorirajo ali onemogočijo tiste, ki 

izražajo nestrinjanje s spremembo, čeprav je nestrinjanje pogosto utemeljeno (Keenan idr. 

2012, 20). Kadar nasprotni pogledi na spremembo niso ustrezno razrešeni, se situacija glede 

spremembe še poslabša (prav tam). 

Zaposleni so pogosto kritični glede sposobnosti, veščin in izkušenj vodij (Woodward in Hendry 

2004, 172). Zaposleni tudi nenehno ocenjujejo pripravljenost vrhnjega vodstva na uvajanje 

sprememb in njihovo kredibilnost pri vodenju sprememb (prav tam).  

Higgs (2009, 165) ugotavlja, da se je literatura o voditeljstvu doslej veliko bolj osredotočala na 

»dobro« stran voditeljstva, čeprav so raziskave pokazale, da »slaba« stran voditeljstva 

negativno vpliva na uvajanje sprememb (prav tam). Sicer učinkovite značilnosti voditeljstva se 

namreč lahko uporabijo na način, ki vodi v neuspeh spremembe, če posameznik sledi svojim 

ciljem v nasprotju s cilji spremembe (Higgs 2009, 166). Raziskave so pokazale, tako Higgs 

(2009, 169), da ima »slabo« voditeljstvo konsistentne negativne posledice na sledilce, ki 

posredno vplivajo na uspešnost celotne organizacije.  

Van Buren in Safferstone (2009, 61) menita, da je presenetljivo, kako malo pozornosti se v 

okviru programov vodstvenega usposabljanja namenja sposobnostim, povezanim z 

upravljanjem sprememb. 

Kot pravita Woodward in Hendry (2004, 174-175), so slabe veščine vodenja sprememb ključni 

zaviralec sprememb, zato se morajo voditelji bolj zavedati svoje vloge v procesu spreminjanja. 
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3.3.3 Odnos voditelja do sprememb 

Tudi voditelji niso imuni na njihov lasten odnos do sprememb (Hart 2014, 17). Morajo se 

zavedati, da niso idealni (Jarret 2003, 26), navsezadnje imajo tudi sami določene predpostavke, 

stališča in prepričanja o spremembi, morda tudi odpor. 

Celo najvišjemu vodstvu lahko primanjkuje zavezanosti k spremembam, kar se kaže v 

(ne)določanju odgovornosti za izvedbo, (ne)vključevanju v proces, (ne)pripravljenost v 

vlaganje virov, (ne)pripravljenost na sprejemanje težkih odločitev ipd. (Gill 2002, 308).  

Agenta sprememb ovira njegov lasten notranji odpor (Jarret 2003, 26). Čeprav modeli in 

pristopi k upravljanju sprememb nudijo varno podlago, so hkrati past za agenta sprememb, saj 

omejujejo njegovo lastno pobudo in kreativnost. 

Kot Druckerjevo trditev povzemata Kotter in Schlesinger (2008, 134), je glavna ovira za rast 

organizacije nesposobnost njenih vodij, da spremenijo svoje obnašanje in odnos tako hitro, kot 

to zahteva organizacija. 

3.3.4 Usmerjenost k opravilom in k ljudem 

Na podlagi opisanih lastnosti voditeljev, pomembnih pri spremembah, ter odnosa voditeljev do 

sprememb, lahko oblikujemo enoten nabor ključnih voditeljskih značilnosti in lastnosti, ki so 

relevantne za uspešno vodenje in upravljanje sprememb. 

Med prvimi takšnimi značilnostmi in lastnostmi je oblikovanje vizije želenega bodočega stanja 

(Gill 2002, 312; Woodward in Hendry 2004, 165; Cummings in Worley 2005, 46; Higgs in 

Rowland 2005, 127; Hagemann 2015, 48). 

Voditelj mora nato vizijo prevesti v konkretne usmeritve in cilje (Gill 2002, 312; Woodward in 

Hendry 2004, 165; Cummings in Worley 2005, 46; Hagemann 2015, 48) ter s tem povezane 

načrte, omejitve in odločitve (Woodward in Hendry 2004, 165; Hagemann 2015, 48).  

Voditelj naj bi v procesu spreminjanja izkazoval osredotočenost in vztrajnost (Woodward in 

Hendry 2004, 165; Nikolaou idr. 2007, 294), nadziral potek spremembe (Caldwell 2003, 136) 

ter reševal težave (Cummings in Worley 2005, 46). Voditelja naj bi ob tem odlikovala tudi 

strokovna usposobljenost na področju, ki ga sprememba obravnava (Cummings in Worley 

2005, 46; Caldwell 2003, 136) ter usposobljenost glede metod vodenja in upravljanja sprememb 

(Cummings in Worley 2005, 46; Higgs in Rowland 2005, 127). 

Značilnosti in lastnosti, povezane z vizijo, usmeritvami, načrti, odločitvami, vztrajnostjo, 

nadzorom, strokovnostjo in usposobljenostjo lahko označimo tudi kot usmerjenost v cilje 

oziroma opravila. 
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Po drugi strani pa mora voditelj pri spremembi vključevati zaposlene (Gill 2002, 315; Caldwell 

2003, Woodward in Hendry 2004, 165; Karp 2006, 14), jih angažirati, motivirati in navduševati 

(Gill 2002, 316; Woodward in Hendry 2004, 165; Higgs in Rowland 2005, 127) ter skupaj z 

njimi praznovati uspeh spremembe (Duck 2008, 3; Hagemann 2015, 48). 

Voditelj mora torej znati komunicirati spremembo (Caldwell 2003, 136; Gill 2002, 316; 

Woodward in Hendry 2004, 165; Green 2007, 234; Hagemann 2015, 48), izkazovati empatijo 

(Cummings in Worley 2005, 46; Green 2007, 234), biti odprt za izkušnje in prilagodljiv 

(Cummings in Worley 2005, 46; Nikolaou idr. 2007, 294), pa tudi karizmatičen (Michaelis, 

Stegmaier in Sonntag 2009, 403). 

Poleg tega bi voditelji morali upoštevati načela etičnosti in odgovornosti (Karp 2006, 13; Duck 

2008, 2; By, Burnes in Oswick 2012, 3), biti iskreni (Cummings in Worley 2005, 46; Duck 

2008, 2) in se zavedati svojih omejitev (Woodward in Hendry 2004, 174-175; Cummings in 

Worley 2005, 46; Duck 2008, 2), vključno s svojim odnosom do sprememb (Gill 2002, 308; 

Jarret 2003, 26; Nikolaou idr. 2007, 294; Hart 2014, 17).  

Drugi del voditeljskih značilnosti in lastnosti torej ni toliko povezan z oprijemljivimi cilji ali 

opravili, temveč bolj z vključevanjem, angažiranjem in motiviranjem ljudi, empatijo, 

komuniciranjem, s karizmatičnostjo in samozavedanjem. Ta sklop značilnosti in lastnosti 

voditeljev lahko opredelimo kot usmerjenost k ljudem. 

Huyer (2014, 19) ugotavlja, da so z vidika voditelja v splošnem pomembne štiri strategije za 

uvajanje sprememb: 

- usmerjanje (predpostavlja, da ljudi vodi razum, in ne čustva; ni primerno za obsežnejše 

spremembe), 

- prisila (uporaba moči in avtoritete; običajno povzroča strah, jezo in odpor), 

- vključevanje (iskren dialog) in 

- zavzetost skozi vizijo (kar poudarja tudi transformacijski model sprememb). 

Glede na opisane značilnosti in lastnosti voditeljstva prvi dve strategiji bolj ustrezata 

usmerjenosti k opravilom, drugi dve pa usmerjenosti k ljudem.  

V raziskavah o organizacijski kulturi se pogosto uporablja instrument, ki ga je začrtal Harrison 

(1975, povzeto po Kavanagh in Ashkanasy 2006, 88), ki organizacijske kulture razvršča v štiri 

tipe oziroma dimenzije: 

- moč (obseg uresničevanja moči vodstva), 

- vloga (obseg poudarka na vlogah v organizaciji), 

- opravilo (poudarek na opravilih v organizaciji), 

- oseba (poudarek, namenjen posameznikom v organizaciji). 
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Na usmerjenost k opravilom in k ljudem lahko torej vpliva organizacijska kultura. Voditelji  

morajo organizacijsko kulturo pri uvajanju sprememb upoštevati in jo tudi sooblikovati (Kotter 

1996, 22; Kotter 2007, 103; Duck 2008, 1-3). 

Usmerjenost k opravilom in usmerjenost k ljudem se lahko izražata skozi slog vodenja, pri 

čemer lahko ugotovimo, da je za bolj avtoritativni slog bolj značilna usmerjenost k opravilom, 

za bolj sodelovalni slog pa je bolj značilna usmerjenost k ljudem (Goleman 2000, povzeto po 

Green 2007, 236; Levasseur 2005, 179). 

Za različne situacije sprememb so primerni različni slogi vodenja, zato bi morali voditelji 

obvladovati več različnih slogov (Green 2007, 237). Young in Dulewicz (2006, 395) sta 

ugotovila, da je v kontekstu obsežne spremembe bolj vključevalen stil vodenja uspešnejši od 

ciljno usmerjenega stila vodenja. Kavanagh in Ashkanasy (2006, 88) ugotavljata podobno, da 

transformacijski stil vodenja izboljša sprejemanje sprememb pri zaposlenih, saj deluje 

vključevalno in z zgledom. 

Voditeljski slogi se glede uspešnosti v povezavi s spremembami razlikujejo glede na vrsto in 

obseg spremembe (Dulewicz in Higgs 2005, 108). Ugotovitve nakazuje Preglednica 9. 

Preglednica 9: Voditeljski slog po LDQ modelu glede na kontekst spremembe 

Voditeljski slog Majhna sprememba Zmerna sprememba Velika sprememba 

Usmerjenost k ciljem X (X)  

Vključevanje (X) X (X) 

Angažiranje  (X) X 

Opomba: X pomeni dobro ujemanje, (X) pa zmerno ujemanje 

Povzeto po Dulewicz in Higgs (2005, 109). 

V svoji raziskavi sta Lundy in Morin (2013, 59) ugotovila, da je slog angažiranja in zavzetosti 

po LDQ modelu najbolj ustrezen za zmanjševanje odpora do sprememb. Projektni vodja bo 

največji pozitivni vpliv na odpor do sprememb dosegel z vključevalnimi in angažirajočimi 

družbenimi obnašanji (Lundy in Morin 2013, 60). 

Higgs in Rowland (2005, 143) sta ugotovila, da se slogi vodenja po uspešnosti razlikujejo glede 

na kontekst konkretne spremembe (njen obseg, trajanje in kompleksnost). Voditeljstvo, ki se 

osredotoča na moč in položaj voditelja, ni povezano z uspehom spremembe (prav tam). 

Kot ugotavljata Higgs in Rowland (2005, 146), je za voditelja pomembno, da zmore vzpostaviti 

sposobnost organizacije in posameznika za spremembe, tudi s coachingom. 

Najbolj kritični dejavnik pri upravljanju sprememb so namreč ljudje (Mehta, Maheshwari in 

Sharma 2014, 4). Če posamezniki dobijo podporo vodij, bodo verjetno oblikovali pozitivno 
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kognitivno shemo glede spremembe in bodo torej spremembo verjetneje ovrednotili kot 

pozitivno (Fuchs in Prouska 2014, 365). 

Z upoštevanjem navedenih raziskav lahko torej v primerjavi dveh sklopov voditeljskih 

značilnosti in lastnosti (usmerjenost k opravilom, usmerjenost k ljudem) predpostavljamo, da 

usmerjenost k ljudem bolj pozitivno vpliva na odnos zaposlenih do sprememb. 
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4 RAZISKAVA O ODNOSU DO SPREMEMB IN VODITELJSKIH 

ZNAČILNOSTIH V IZBRANEM PODJETJU 

Nikolaou idr. (2007, 293) ugotavljajo, da se le redke raziskave lotevajo vloge osebnostnih 

značilnosti v upravljanju sprememb z vidika ustreznosti posameznikov za vodenje sprememb. 

Večina tovrstnih raziskav je osredotočena na veščine in sposobnosti voditeljev v povezavi s 

spremembami, le nekaj raziskav pa je osredotočenih na osebnostne značilnosti voditeljev in 

njihov odnos do sprememb (Nikolaou idr. 2007, 307). Podobno ugotavljata Lundy in Morin 

(2013, 52), ki v literaturi nista zasledila raziskav o vplivu projektnega voditeljstva na 

spremembe in na odpor do sprememb. Ocenjevanje dispozicijskih vidikov posameznikovega 

odnosa do sprememb lahko pripomore k identificiranju primernih kandidatov za vodenje 

sprememb (Nikolaou idr. 2007, 308). 

Pri raziskovanju sprememb je potrebno uravnotežiti akademski pristop metodološke strogosti 

z relevantnostjo in uporabnostjo v praksi, tudi z vključevanjem praktikov (Higgs in Rowland 

2005, 129). Namen naše raziskave je zatorej ponuditi priporočila vodstvu izbranega podjetja za 

ravnanje v primeru sprememb na podlagi ugotovitev glede povezav med odnosom do sprememb 

in voditeljskimi značilnostmi v podjetju.  

Čeprav jih zaradi omejitev raziskave ne moremo posploševati, so takšna priporočila lahko 

zanimiva tudi za strokovno in znanstveno javnost, s čimer želimo prispevati predvsem k 

praktični znanosti (Slika 6). 
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Slika 6: Raziskovalni pristopi glede na metodološko strogost in praktičnost 

Prirejeno po: Higgs in Rowland (2005, 129). 
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Za umestitev raziskave v izbrano podjetje ter pojasnitev ozadja, okolja in sprememb, ki jih z 

raziskavo posredno obravnavamo, v nadaljevanju podajamo oris pomembnih dejstev o 

izbranem podjetju. 

4.1 Oris pomembnih dejstev o izbranem podjetju 

Raziskava se nanaša na družbo Gorenje gospodinjski aparati, d. d., Velenje (s skrajšano firmo 

Gorenje, d. d.), ki je krovna družba Skupine Gorenje (v nadaljevanju za Gorenje, d. d. in 

Skupino Gorenje uporabljamo tudi splošen naziv Gorenje6).  

V nadaljevanju podajamo kratek opis zgodovine podjetja in njegovega poslovanja v letu 2015. 

Pregled zgodovine podjetja je pomemben z vidika ustvarjanja in prilagajanja odnosa zaposlenih 

do sprememb, predvsem zaradi intenzivnosti sprememb v zadnjem obdobju. 

Ker predmet pričujoče raziskave zajemajo voditeljske značilnosti in odnos do sprememb, za 

razumevanje slednjih pa je pomembno poznavanje strategij in poslovnega modela podjetja, 

njegove vizije, poslanstva, vrednot ter organiziranosti, v nadaljevanju predstavljamo tudi te 

vsebine. 

4.1.1 Zgodovina podjetja7 

Gorenje je bilo ustanovljeno leta 1950 v istoimenski vasi. Sprva je podjetje delovalo kot obrtna 

delavnica, kjer so izdelovali kmetijske stroje. Leta 1958 je podjetje začelo s proizvodnjo 

gospodinjskih aparatov in leta 1960 postavilo tovarno v Velenju. Leta 1961 je podjetje na 

nemški trg izvozilo prvih 200 štedilnikov, v naslednjih letih pa je začelo tudi s proizvodnjo 

pralnih strojev in hladilnikov, ustanovilo je servisno službo in oblikovalski center. 

Podjetje je svoje prvo predstavništvo na tujem odprlo leta 1971, in sicer v Münchnu v Nemčiji, 

nato pa v naslednjih letih nadaljevalo z vzpostavljanjem lastne prodajne mreže v Evropi. Po 

osamosvojitvi Slovenije v devetdesetih letih dvajsetega stoletja je podjetje doživelo bistveno 

spremembo v poslovanju, saj je izgubilo velik domač trg Jugoslavije in se je moralo v celoti 

usmeriti v izvoz na tuje trge. 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je število različnih dejavnosti Gorenja povečevalo, 

od leta 2012 dalje pa se je z ukinitvijo divizijske organiziranosti podjetje osredotočilo na 

temeljno dejavnost razvoja, proizvodnje in prodaje gospodinjskih aparatov. Gorenje je v 

zadnjih dobrih desetih letih bistveno spremenilo svoj ustroj, saj je leta 2005 izvedlo prvi 

                                                 

6 Naziv Gorenje se torej nanaša na podjetje, ne glede na pravno obliko, in vključuje tudi predhodnike 
sedanje družbe Gorenje, d. d.  
7 Podatki v pričujočem poglavju so povzeti po Žove (2015, 1414) ter spletni strani Šest desetletij Gorenja 
(vir: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. 2011).  
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prevzem podjetja v tujini, in sicer z nakupom češkega proizvajalca kuhinjskih aparatov Mora 

Moravia. V letu 2006 je Gorenje izvedlo tudi prvo »greenfield« investicijo v tovarno hladilno-

zamrzovalnih aparatov v Valjevu v Srbiji. 

Gorenje je s prevzemnimi aktivnostmi nadaljevalo v letu 2008, in sicer s prevzemom 

nizozemskega podjetja Atag, ki je ponujalo kuhinjske aparate vseh cenovnih razredov pod 

blagovnimi znamkami Atag, Pelgrim in Etna. V letu 2010 je Gorenje prevzelo švedskega 

proizvajalca gospodinjskih aparatov Asko, ki je pod blagovno znamko Asko in Upo prodajal 

aparate, proizvedene na Švedskem in Finskem.  

Temu prevzemu je sledilo prestrukturiranje proizvodnih lokacij, pri čemer se je proizvodnja iz 

Švedske selila v Slovenijo, iz Finske na Češko ter delno iz Slovenije v Srbijo. V letu 2015 je 

Skupina Gorenje obvladovala pet proizvodnih lokacij, in sicer v Sloveniji (Velenje), na Češkem 

(Marianske Udoli) in v Srbiji (Valjevo, Stara Pazova, Zaječar). 

4.1.2 Poslovanje podjetja, strateški načrt, poslovni model, vizija, poslanstvo in vrednote8 

Skupina Gorenje je v letu 2015 ustvarila 1,2 milijarde EUR prihodkov od prodaje, od tega 86,2 

% v osnovni dejavnosti. V letu 2015 je Skupina Gorenje ustvarila 80,1 milijona EUR 

poslovnega izida pred amortizacijo (EBITDA) in 34,4 milijona EUR poslovnega izida iz 

poslovanja (EBIT). 

Osnovna dejavnost Skupine Gorenje je dejavnost razvoja, proizvodnje in prodaje velikih 

gospodinjskih aparatov, toplotno-ogrevalne tehnike, sanitarne opreme in keramičnih ploščic ter 

razvoj in prodaja malih gospodinjskih aparatov ter velikih gospodinjskih aparatov drugih 

proizvajalcev, kot tudi prodaja kuhinjskega in kopalniškega pohištva. 

V netemeljne dejavnosti Skupine Gorenje, ki so obravnavane kot portfeljske naložbe, sodijo 

dejavnost celostnega ravnanja z odpadki, dejavnost orodjarstva, trgovine, inženiringa, 

zastopstva, gostinstva in turizma. 

V letu 2015 je bilo v Skupini Gorenje povprečno zaposlenih 10.617 delavcev. 

Skupina Gorenje v osnovni dejavnosti na trgu nastopa z dvema globalnima blagovnima 

znamkama (Gorenje in Asko) ter s šestimi lokalnimi blagovnimi znamkami (Atag, Mora, 

Körting, Etna, Pelgrim, Upo) v vseh cenovnih razredih.  

Skupina Gorenje je prisotna na vseh celinah, s skupno 44 prodajnimi poslovnimi enotami 

(odvisnimi družbami in predstavništvi matične družbe).  

                                                 

8 Vsi podatki in ponazorila v tem poglavju so, kjer ni drugače navedeno, povzeti po Letnem poročilu 
Skupine Gorenje in matične družbe za leto 2015 (vir: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. 2016a). 
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Poslovni model Skupine Gorenje temelji na operativni odličnosti, ključnih kompetencah, 

strateških usmeritvah in korporacijski kulturi, kot prikazuje Slika 7. 

 

Slika 7: Poslovni model Skupine Gorenje 

Vir: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. 2016a, 28 (Letno poročilo Skupine Gorenje in matične družbe 
za leto 2015). 

Skupina Gorenje svoje delovanje usmerja z vizijo, s poslanstvom in z vrednotami, kot kaže 

Slika 8. Temeljne vrednote so odgovornost, inovativnost in podjetnost. Slednji dve sta tesno 

povezani s spremembami, zato bi se morali odražati tudi v odnosu do sprememb. Podobno velja 

za podporno vrednoto odprtosti razmišljanja. 

 

 

Slika 8: Vizija, poslanstvo in vrednote Skupine Gorenje 

Vir: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. 2016a, 27 (Letno poročilo Skupine Gorenje in matične družbe 
za leto 2015). 
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Skupina Gorenje je v letu 2015 sprejela nov strateški načrt za obdobje od leta 2016 do leta 2020. 

Njegov krovni cilj je dobičkonosna rast, s katero bo podjetje v letu 2020 doseglo 1,56 milijarde 

EUR prihodkov od prodaje, ob 9 % EBITDA marži. Ključne strateške cilje in strateške stebre 

prikazuje Slika 9. 

 

Slika 9: Strateški načrt Skupine Gorenje za obdobje 2016-2020 

Vir: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. 2016b, 5 (Povzetek Strateškega načrta Skupine Gorenje 2016-

2020). 

4.1.3 Organiziranost podjetja 

Podjetje Gorenje je imelo skozi zgodovino več različnih pravno-organizacijskih oblik, v letu 

1998 pa se je preoblikovalo v delniško družbo z dvotirnim sistemom upravljanja.  

Skupino Gorenje je v letu 2015 sestavljalo poleg matične družbe še 76 odvisnih družb (od tega 

49 v osnovni dejavnosti), sedem pridruženih družb ter pet predstavništev matične družbe v 

tujini. Odvisne družbe so praviloma v 100-odstotni lasti matične družbe ali ene izmed dveh 

holdinških družb Skupine Gorenje. 

Skupina Gorenje ima (znotraj osnovne dejavnosti) proizvodne lokacije v Sloveniji, na Češkem 

in v Srbiji, razvojne kompetenčne centre pa v Sloveniji (Velenje), na Švedskem (Lidköping), 

na Nizozemskem (Duiven) in na Češkem (Marianske Udoli). 

Skupina Gorenje je organizirana po funkcijskem načelu, ki je, kot pravita Cummings in Worley 

(2005, 274), eden najbolj široko uporabljenih pristopov k organiziranosti. 
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V Skupini Gorenje člani uprave vodijo posamezna funkcijska področja, razen člana uprave, ki 

je delavski direktor. Organizacijsko shemo Skupine Gorenje prikazuje Slika 10.  

Funkcije razvoja, produktnega vodenja in proizvodnje so notranje dodatno organizirane po 

produktnem načelu oziroma po posameznih produktnih skupinah. Funkcija prodaje je notranje 

organizirana po geografskem načelu, ostale funkcije pa so organizirane izključno po 

funkcijskem načelu. 

 

Slika 10: Organizacijska shema Skupine Gorenje (veljavna v marcu 2016) 

Vir: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. 2016c. 

Odvisne družbe so obvladovane prek sistema korporativnega upravljanja, ki ga obvladuje temu 

namenjen oddelek. V sistemu korporativnega upravljanja so odvisne družbe praviloma 

nadzorovane prek nadzornih organov (glede na lokalno zakonodajo), ki jih, glede na dejavnost 

odvisne družbe, sestavljajo pristojni člani uprave matične družbe ter vodstvo oddelka 

korporativnega upravljanja. Vodstvo odvisnih družb ima s pogodbo o imenovanju opredeljene 

pravice in obveznosti, tudi z vidika korporativnega upravljanja in relacije do Skupine Gorenje.  

Pri sprotnem poslovanju vodstvo odvisnih družb poroča pristojnim izvršnim direktorjem 

matične družbe, odgovornim za prodajno regijo, proizvodno področje ali netemeljne dejavnosti, 

v odvisnosti od dejavnosti oziroma namena družbe. 

Strokovne funkcije na nivoju Skupine Gorenje (t. i. korporativne funkcije) izvaja matična 

družba, posamezno funkcijsko področje v odvisni družbi pa sledi smernicam in priporočilom, 

ki jih izda pristojna korporativna funkcija. Poleg korporativnih funkcij matična družba za 

večino družb s sedežem v Sloveniji izvaja tudi računovodske in finančne storitve, za večino 

družb pa tudi storitve informacijskih sistemov, infrastrukture in telekomunikacij ter nekatere 

splošne oziroma administrativne storitve.  
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4.2 Primeri nedavnih sprememb v izbranem podjetju9 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere pomembnejše nedavne spremembe v Skupini Gorenje, 

ki so bistveno vplivale na delitev dela in položaj zaposlenih in pri katerih so v podjetju zaznali 

različen odnos do sprememb ter različen vpliv voditeljskih značilnosti na uvajanje sprememb. 

To so tudi spremembe, za katere smo predvidevali, da bodo priklicane pri posameznikih, ki so 

sodelovali v naši raziskavi. 

Spremembe, ki jih obravnavamo, so se v Skupini Gorenje uvajale od leta 2012 do leta 2015 in 

so vključevale naslednje postavke: 

- vzpostavitev krovne funkcijske organiziranosti, z delitvijo odgovornosti med člani uprave 

po funkcijskem načelu, 

- vzpostavitev korporativnih funkcij z delitvijo nalog in odgovornosti, 

- uvedba regijske organiziranosti prodaje in spremembe v notranji organiziranosti 

prodajnega področja, 

- integracija prevzetih podjetij Atag in Asko v posamezne funkcije Skupine Gorenje, 

- vzpostavitev razvojnih kompetenčnih centrov, 

- vzpostavitev skupnega storitvenega centra za finančno in računovodsko funkcijo, 

- vzpostavitev ločene organizacijske enote za prodajo blagovne znamke Asko, 

- prenova procesa razvoja in uvajanja novega izdelka, 

- prenova procesa planiranja oskrbne verige, 

- vzpostavitev funkcije korporativnega marketinga. 

S prevzemi podjetij v tujini, vzpostavitvijo tovarn v Srbiji in z ustanavljanjem novih prodajnih 

podjetij v tujini se je od leta 2005 dalje bistveno povečala kompleksnost Skupine Gorenje (Žove 

2015, 1415). Sprva vzpostavljeni koncernski pristop, kjer je matična družba Gorenje, d. d. 

obvladovala tako proizvodne kot korporativne funkcije, odvisne družbe pa so bile dokaj 

neodvisne, ni več najbolj ustrezal velikosti in kompleksnosti Skupine Gorenje (Žove 2015, 

1415).  

V letu 2011 je zatorej najvišje vodstvo podjetja vzpostavilo projekt Nova organizacijska 

struktura in korporativno upravljanje Skupine Gorenje, ki ga je izvedlo v sodelovanju z 

mednarodnim svetovalnim podjetjem (Žove 2015, 1416). Namen projekta je bil opredeliti 

organizacijsko strukturo in koncept upravljanja, ki bosta ustrezala potrebam podjetja v 

razmerah notranjih in zunanjih sprememb. V projektu je bilo v analizi stanja ugotovljeno, da je 

                                                 

9 Besedilo pričujočega poglavja temelji, poleg dveh v njem navedenih člankov, na internem gradivu 
podjetja, povezanim z dvema obsežnima projektoma sprememb, tj. s projektom Nova organizacijska 

struktura in korporativno upravljanje Skupine Gorenje, ki se je izvajal v dveh delih v letih 2011 in 2013 

(vir: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. 2012), kot tudi na projektu Odličnost in optimizacija poslovnih 
procesov, ki se je v različnih fazah izvajal v letih 2014 in 2015 (vir: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. 

2015). 
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potrebno ločiti korporativni in lokalni vidik odločanja, povečati funkcijsko integriranost ter 

jasneje opredeliti nekatere ključne funkcije (prav tam). 

Nekatere izmed sprememb so bile izvedene takoj po zaključku projekta, ob koncu leta 2011 

(npr. nova krovna organiziranost), nekatere pa so se uvajale postopno. V okviru projekta se je 

pripravil tudi obsežen organizacijski priročnik, v katerem so bili opredeljeni organiziranost, 

naloge in odgovornosti ter ključni procesi (Žove 2015, 1516). V letu 2013 se je izvedel še drugi 

del projekta, ki je uvedene spremembe nadgradil in razširil na ostala funkcijska področja, 

predvsem na razvoj, kakovost, logistiko in vzdrževanje. 

Z vzpostavitvijo funkcijske organiziranosti je prenehala veljati divizijska organiziranost,10 v 

kateri so bili posamezni člani uprave in pomočnik predsednika uprave odgovorni za tri divizije: 

divizijo aparatov za dom, divizijo notranje opreme ter divizijo energetike, ekologije in storitev. 

Divizijska organiziranost namreč ni bila več smiselna, saj je delež osnovne dejavnosti (divizija 

aparatov za dom), ki je ob vzpostavitvi divizij znašal 70 %, z leti rastel, hkrati pa je takratna 

strateška usmeritev predvidevala osredotočenost na osnovno dejavnost. 

Na področju prodaje je bila bistvena sprememba uvedena v letu 2012, in sicer z vzpostavitvijo 

regijskega načela organiziranosti in imenovanjem izvršnih regijskih direktorjev. To je pomenilo 

drugačno delitev dela in obvladovanje lokalnih prodajnih poslovnih enot. Regijska delitev se je 

v nadaljevanju še prilagajala, z zmanjševanjem števila prodajnih regij, s konsolidacijo 

njihovega vodenja in s spremenjeno vlogo podpornih prodajnih funkcij v matični družbi. 

S funkcijsko integracijo prevzetih podjetij Atag in Asko se je razvoj v obeh podjetjih vključil v 

razvojno funkcijsko področje, hkrati pa so se vzpostavili razvojni kompetenčni centri za 

posamezne produktne skupine. Pri reorganizaciji razvojnega področja se je funkcija razvoja 

organizacijsko in odločevalsko ločila od funkcije proizvodnje, razen pri operativnem razvoju, 

ki je kot podporna funkcija ostal v proizvodnji. Tudi proizvodnja je doživela pomembne 

spremembe, in sicer z že omenjenim prestrukturiranjem proizvodnih lokacij, ki se je izvajalo v 

letih 2012 in 2013. 

Vzpostavitev skupnega storitvenega centra za finančno in računovodsko funkcijo je temeljila 

na dejstvu, da ima Skupina Gorenje precej odvisnih družb s sedežem v Sloveniji, za katere 

matična družba že sicer opravlja nekatere splošne in administrativne storitve (npr. vodenje 

kadrovske evidence, varovanje, potovalni biro). Skupni storitveni center za finančno in 

računovodsko funkcijo je bil vzpostavljen v letu 2013 in odtlej kot del matične družbe izvaja 

finančne in računovodske storitve (kot npr. vodenje glavne knjige, plačilni promet, obračun 

plač, priprava računovodskih izkazov, obdelava prejetih računov, poročanje organom) za 

                                                 

10 Cummings in Worley (2005, 276) definirata divizijsko strukturo kot strukturo, ki temelji na izdelkih, 

kupcih ali geografskih delitvah. 
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odvisne družbe v Sloveniji (Žove 2015, 1420). Na podoben način se je v letu 2015 vzpostavil 

tudi skupni storitveni center za odvisne družbe v Srbiji. 

Na podlagi prevzema podjetja Asko in strateške usmeritve k izdelkom višjega cenovnega 

razreda je podjetje Gorenje v letu 2014 vzpostavilo novo organizacijsko enoto za prodajo 

izdelkov blagovne znamke Asko (Žove 2015, 1422). S tem je bila tudi dejansko uvedena 

strategija dveh globalnih blagovnih znamk (Gorenje in Asko), z ločenim vodenjem in trženjem 

za vsako blagovno znamko. Na nekaterih trgih (kot npr. Avstralija in Rusija) Asko nastopa z 

lastnimi prodajnimi enotami, na nekaterih trgih (kot npr. ZDA) z ekskluzivnim distributerjem, 

na ostalih pa uporablja skupno infrastrukturo (prodajnih poslovnih enot) Skupine Gorenje. 

V letu 2014 je bil v upravo družbe Gorenje, d. d. imenovan nov član uprave, ki je odgovoren 

za koordinacijo oskrbne verige, logistiko, kakovost, organizacijo in IT. S tem je bila krovna 

funkcijska organiziranost delno dopolnjena s procesno organiziranostjo11 (Žove 2015, 1422). 

Poudarek na procesnem pristopu izhaja tudi iz Strateškega načrta Skupine Gorenje 2016-2020, 

ki kot eno izmed strategij opredeljuje »vitko in učinkovito organizacijsko strukturo, temelječo 

na procesnem pristopu« (Žove 2016, 1495).  

V letu 2015 je Skupina Gorenje v sodelovanju z zunanjimi svetovalci na podlagi analize možnih 

izboljšav v smislu operativne odličnosti pristopila  k prenovi dveh ključnih procesov, in sicer 

procesa razvoja in uvajanja novega izdelka ter procesa planiranja oskrbne verige. 

V procesu razvoja in uvajanja novega izdelka je podjetje posebej in bolj natančno opredelilo 

proces generiranja idej in dolgoročnega načrtovanja razvojnih aktivnosti, kot tudi proces 

priprave marketinške podpore in proces uvajanja izdelka na trg. Poleg tega so bile drugače 

opredeljene odgovornosti funkcij za posamezne faze procesa (razvoj za predrazvojno in 

izvedbeno fazo, produktno vodenje za pripravljalno in marketinško fazo, prodaja za uvajalno 

fazo), pri čemer so bile nekatere funkcije (prodaja, marketing) še bolj intenzivno vključene v 

sam proces. Opredeljeni so bili tudi skupni kazalniki učinkovitosti procesa. 

Proces planiranja oskrbne verige, tako kot proces razvoja, teče skozi različne funkcije in 

potrebuje ustrezno koordinacijo ter nadzor (Žove 2016, 1496-1497). Prenova omenjenega 

procesa je vključevala spremembo horizonta napovedovanja prodaje (na daljše obdobje) in 

planiranja proizvodnje (na krajše obdobje), opredelitev skupnih kazalnikov učinkovitosti 

procesa in vzpostavitev SCM pisarne kot koordinatorja celotnega procesa (Žove 2016, 1496). 

S tem in s spremembo v procesu planiranja so se vloge in odnosi med posameznimi funkcijami 

(prodaja, proizvodnja, nabava in logistika) spremenili v smeri procesnega, in ne le funkcijskega 

upravljanja. 

                                                 

11 Cummings in Worley (2005, 280) procesno organizacijsko strukturo definirata kot organiziranost v 

interdisciplinarne ekipe, zadolžene za posamezen proces, ki so sestavljene iz vseh funkcij, ki sodelujejo 

v procesu. 



 

83 

S prevzemi, ki jih je Skupina Gorenje izvedla od leta 2005 do leta 2010, se je močno povečalo 

število lastnih blagovnih znamk, in sicer iz dveh na osem. Zato je naraščala tudi potreba po 

obvladovanju portfelja blagovnih znamk, njihovem diferenciranju in opredelitvi ločenih 

marketinških strategij za posamezno blagovno znamko. V ta namen je bil v letu 2012 prenovljen 

oddelek Vodenja blagovnih znamk, v letu 2015 pa je podjetje vzpostavilo oddelek 

Korporativnega marketinga, ki poleg Marketinga blagovnih znamk in izdelkov vključuje še 

naslednje oddelke: Tržne in potrošniške raziskave, Tržno komuniciranje, Digitalni marketing, 

Upravljanje oblikovanja in Korporativno komuniciranje. Vzpostavitev Korporativnega 

marketinga je delno vplivala tudi na opredelitev procesa razvoja in uvajanja novega izdelka, saj 

je novi oddelek prevzel nekatere naloge oddelkov Prodaje in Produktnega vodenja v tem 

procesu. 

Poleg navedenih sprememb, ki so bile predvsem organizacijske in procesne narave, se je 

Skupina Gorenje v zadnjih desetih letih pomembno spremenila tudi z vidika 

internacionalizacije. Če je bilo pri prevzemu češkega podjetja Mora in vzpostavljanju 

proizvodnje v Srbiji relativno enostavno obvladovati kulturne razlike, je bilo pri prevzemu 

nizozemskega podjetja Atag in švedskega podjetja Asko to že drugače, kar je delno prispevalo 

k zahtevnejši integraciji.  

Čeprav je bila Skupina Gorenje zaradi mednarodne prisotnosti svojih prodajnih podjetij že prej 

relativno mednarodno podjetje, se je s prevzemi še bolj internacionalizirala, tudi z imenovanjem 

tujcev v najvišje vodstvo podjetja. Tako na primer z vidika celotne Skupine Gorenje prodajo v 

regiji Beneluks vodi Nizozemec, prodajo blagovne znamke Asko vodi Italijan, oddelek 

korporativnega marketinga pa vodi Nemec. Na nižjih hierarhičnih nivojih je mednarodno 

vodstvo še bolj prisotno. Po številu zaposlenih je v Skupini Gorenje le slabih 60 % slovenskih 

državljanov, ostalih 40 % predstavljajo tujci. 

Spremembe, opisane v pričujočem poglavju, so tako ali drugače vplivale na vodje in zaposlene 

v Gorenju, d. d., ki so vključeni v raziskavo. Ker so se spremembe nanašale na skoraj vse 

poslovne funkcije v podjetju, so za zaposlene pomenile spremembo v načinu dela in/ali 

spremembo v položaju oziroma organizacijski razporeditvi. 

Pri uvajanju sprememb so v podjetju opazili, da zaposleni niso dovolj seznanjeni z vsebino 

sprememb in da je uspešnost spremembe odvisna predvsem od tega, kako spremembo 

sprejmejo zaposleni in kakšno vlogo ima pri tem njihov vodja (Žove 2008b; Žove 2011; Žove 

2015, 1423-1424).  
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4.3 Opredelitev značilnosti raziskave 

4.3.1 Hipoteze 

V raziskavi smo na primeru izbranega podjetja preverjali naslednje dejavnike: 

- lastnosti odnosa do sprememb pri zaposlenih in voditeljih,  

- voditeljske značilnosti, ki jih zaznavajo voditelji sami in tiste, ki jih zaznavajo zaposleni, 

- povezavo med odnosom do sprememb in voditeljskimi značilnostmi, 

- povezavo med vodenjem konkretne spremembe ter dejavniki odnosa do sprememb in 

voditeljskih značilnosti, 

- povezavo med uspešnostjo konkretne spremembe in njenim vodenjem ter kontekstom. 

Glede na pomen in vlogo, ki jo mnogi avtorji pripisujejo voditeljem ob spremembah, smo 

predvidevali (hipoteza H1), da bodo imeli voditelji v izbranem podjetju pomembno različen 

odnos do sprememb, kot ga imajo zaposleni v istem podjetju. Dejstvo smo predvidevali tudi na 

podlagi izkušenj, saj so bili voditelji v izbranem podjetju v zadnjih nekaj letih odgovorni za 

izvedbo mnogih sprememb. 

H1. Odnos zaposlenih do sprememb in odnos vodij do sprememb se statistično značilno 

razlikujeta. 

Pri voditeljskih značilnostih smo na podlagi pregleda literature predvidevali, da lahko 

značilnosti voditeljev v izbranem podjetju opredelimo v dva sklopa (hipoteza H2). Tudi v 

izbranem podjetju smo namreč opazili, da so nekateri voditelji bolj osredotočeni na opravila in 

cilje, drugi pa so bolj usmerjeni k ljudem.  

H2. Voditeljske značilnosti lahko smiselno strukturiramo v dve skupini oz. sklopa ključnih 

faktorjev: usmerjenost k ljudem in usmerjenost k opravilom. 

Pri odnosu posameznikov do sprememb nas je zanimalo, ali ga lahko opredelimo, kot izhaja iz 

pregleda literature, v dva sklopa (hipoteza H3). Na podlagi izkušenj v izbranem podjetju, tudi 

lastnih, smo namreč predvidevali, da nekateri ljudje v splošnem pozitivno ali negativno 

sprejemajo spremembe, drugi pa se na spremembe odzivajo selektivno; tako imajo lahko do 

različnih sprememb bistveno različen odnos. 

H3. Odnos do sprememb lahko smiselno strukturiramo v dve skupini oz. sklopa ključnih 

faktorjev: dispozicijski odnos in situacijski odnos. 

Kot izhaja iz pregleda literature, usmerjenost voditelja k ljudem pozitivno vpliva na odnos 

zaposlenih do sprememb, hkrati pa voditelji, ki so bolj osredotočeni na zaposlene, jih bolj 

vključujejo in angažirajo, dosegajo boljše rezultate pri uvajanju sprememb, kar pomeni, da so 
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zaposleni spremembe bolje sprejeli. Na podlagi navedenega dejstva smo predvidevali, da 

obstaja med dejavniki povezava, ki je opredeljena v hipotezi H4. 

H4. Med situacijskim odnosom zaposlenih do sprememb in zaznano voditeljsko usmerjenostjo 

k ljudem obstaja statistično značilna povezava. 

Pri voditeljih in njihovem lastnem odnosu do sprememb smo, na podlagi pregleda literature in 

tudi na podlagi izkušenj iz podjetja, predvidevali, da obstaja povezava med splošnim 

(dispozicijskim) odnosom voditelja do sprememb in voditeljsko usmerjenostjo k ljudem.  

H5. Med dispozicijskim odnosom vodij do sprememb in lastno voditeljsko usmerjenostjo k 

ljudem obstaja statistično značilna povezava. 

Analogno s hipotezo H1 smo na podlagi pregleda literature predvidevali, da zaposleni drugače 

zaznavajo (ocenjujejo) voditeljske značilnosti, kot pa jih voditelji ocenjujejo sami zase. 

H6. Zaposleni voditeljske značilnosti svojih vodij zaznavajo (ocenjujejo) statistično značilno 

drugače, kot te voditeljske značilnosti zase ocenjujejo njihovi vodje. 

V skladu s pregledano literaturo smo predvidevali, da odnos do sprememb, kot tudi voditeljske 

značilnosti vplivajo na vodenje konkretne spremembe. 

H7. Vodenje konkretne spremembe je odvisno od situacijskega odnosa do spremembe in 

usmerjenosti k ljudem. 

Po pregledu preteklih raziskav o dejavnikih uspešnosti sprememb smo predvidevali, da lahko 

uspešnost konkretne spremembe pojasnimo predvsem z vodenjem te spremembe, z odnosom 

posameznikov do spremembe in s kontekstom spremembe. 

H8. Uspešnost konkretne spremembe je odvisna od vodenja te spremembe, situacijskega odnosa 

do spremembe in konteksta te spremembe. 

Model vseh osmih hipotez raziskave prikazuje Slika 11. 
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Slika 11: Model hipotez raziskave 

4.3.2 Populacija in vzorec 

Populacija, relevantna za raziskavo, obsega 1.484 zaposlenih12 v družbi Gorenje, d. d., ki so 

zaposleni v organizacijskih enotah, ki so bila najbolj vključena v spremembe, torej vseh enotah, 

razen področja proizvodnje. Znotraj te populacije smo opredelili populacijo 61 vodstvenih 

delavcev (z nazivi delovnih mest: direktor, pomočnik direktorja, izvršni direktor, pomočnik 

izvršnega direktorja, pomočnik člana uprave) in populacijo 1.423 ostalih zaposlenih. 

Pri oblikovanju vzorcev smo upoštevali priporočila za natančnost in reprezentativnost vzorca 

za potrebe statističnega sklepanja (npr. Easterby-Smith, Thorpe in Jackson 2012, 222-225). 

Populacije vodstvenih delavcev (N=61) nismo predhodno vzorčili, ampak smo jo v celoti 

vključili v raziskavo, vzorec pa predstavlja 33 vodstvenih delavcev, ki so odgovorili na 

vprašalnik. 

Populacijo ostalih zaposlenih smo vzorčili z metodo enostavnega slučajnega vzorčenja brez 

ponavljanja, s pomočjo generatorja naključnih števil, tako da smo dobili vzorec 152 enot, ki 

ustreza 95-odstotni stopnji zaupanja in največ 10-odstotnemu intervalu zaupanja za napako med 

vzorčno oceno parametra in parametrom, in sicer ob predpostavki 60 % odziva. 

                                                 

12 Od skupno 4.104 zaposlenih, na dan 1. 1. 2016. 
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4.3.3 Metode raziskave 

Za potrebe raziskave smo izvedli anketo z anketnim vprašalnikom, ki smo ga pripravili s 

pomočjo spletnega orodja 1KA.  

Vprašalnik je sestavljen iz petih delov. Prvi del vsebuje trditve glede splošnega odnosa do 

sprememb, drugi del zajema trditve glede voditeljskih značilnosti, tretji del se nanaša na odnos 

do konkretne spremembe, četrti del se nanaša na kontekst spremembe in vodenje te spremembe, 

peti del pa vsebuje štiri demografska vprašanja (o spolu, starosti, delovnih izkušnjah v podjetju 

ter o organizacijskem področju). 

Pripravili smo dve različici vprašalnika, eno za voditelje in drugo za zaposlene, saj so bile 

trditve v delu, ki se nanaša na voditeljske značilnosti (drugi del) in delu, ki se nanaša na vodenje 

sprememb (četrti del), drugače oblikovane, ravno zaradi same perspektive anketirancev.13 

Odgovori na trditve v prvem, drugem, tretjem in četrtem delu vprašalnika so oblikovani kot 

petstopenjska Likertova lestvica z naslednjimi odgovori: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne 

drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži. 

V prvem in tretjem delu, ki obravnavata odnos do sprememb, smo trditve oblikovali glede na 

pregled tovrstne literature (npr. Dunham idr. 1989; Herscovitch in Meyer 2002; Woodward in 

Hendry 2004; Vakola, Tsaousis in Nikolaou 2004; Calarco in Gurvis 2006; Bareil, Savoie in 

Meunier 2007; Meyer idr. 2007; Oreg idr. 2008; Oreg in Berson 2009; Mehta, Maheshwari in 

Sharma 2014; Fuchs in Prouska 2014) in v skladu z ugotovitvami, ki jih povzema poglavje 

2.5.7. Prvi del se nanaša na splošni odnos do sprememb, tretji del pa na odnos do konkretne 

spremembe, zato je v uvodu v ta del posebej navedeno, naj posameznik pomisli na eno izmed 

konkretnih sprememb, v katerih je bil udeležen v zadnjem času. V oba dela vprašalnika je 

vključenih deset trditev. 

V drugem delu vprašalnika, ki obravnava voditeljske značilnosti, poudarek temelji na pregledu 

literature o voditeljstvu in voditeljstvu sprememb, kot tudi na ugotovitvah, ki jih povzema 

poglavje 3.3.4. Trditve v vprašalniku so bile povzete in prirejene po literaturi, ki obravnava 

voditeljske značilnosti in predlaga vprašalnike za opredelitev teh značilnosti (npr. Bass in 

Avolio 1995; Kotter 1996; Dulewicz in Higgs 2003 in 2005; Geoghegan in Dulewicz 2008; 

Michaelis, Stegmaier in Sonntag 2009; Oreg in Berson 2009; Verle, Markič in Kodrič 2012; 

Klaussner 2012; Lundy in Morin 2013, Mehta, Maheshwari in Sharma 2014). V omenjenem 

delu je v vprašalnik vključenih 20 trditev.  

                                                 

13 Pri vprašalniku, ki je namenjen zaposlenim, je bila na primer trditev oblikovana kot »Vodja sprejema 
in upošteva naše ideje«, pri vprašalniku, ki je namenjen voditeljem, pa je bila enakovredna trditev 
oblikovana kot »Sprejemam in upoštevam ideje svojih sodelavcev«. 
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Tudi četrti del vprašalnika temelji na navedeni literaturi in ugotovitvah, vendar je oblikovan 

tako, da se trditve nanašajo na vodenje konkretne spremembe. V omenjenem delu je vprašalnik 

zajemal 9 trditev, poleg tega pa je vključeval še 7 trditev glede konteksta in uspešnosti 

konkretne spremembe.  

Po elektronski pošti smo 61 vodstvenim delavcem in vzorcu 152 zaposlenih ločeno poslali 

prošnjo za izpolnitev elektronskega vprašalnika, s povezavo do elektronskega vprašalnika 

(vsaki skupini povezavo do relevantne različice). V prošnji smo zagotovili, da je vprašalnik 

anonimen in zaupen, kot tudi, da je sodelovanje prostovoljno ter da se bodo rezultati uporabili 

izključno za potrebe magistrskega dela. Za izpolnitev vprašalnika je bilo časovno na voljo pet 

dni. 

Na povabilo k sodelovanju v raziskavi se je odzvalo14 41 od 61 vodstvenih delavcev (67 

odstotkov), kar predstavlja vzorec te populacije. Uporabnih enot je bilo 33, torej 54 odstotkov 

populacije. 

V vzorcu zaposlenih je bil odziv na povabilo večji, 136 enot od 152 (89 odstotkov), uporabnih 

je bilo 106 enot oziroma 70 odstotkov vzorca. Število je v skladu z našimi pričakovanji pri 

oblikovanju vzorca zaposlenih, kjer smo za doseganje reprezentativnosti in veljavnosti vzorca 

potrebovali vsaj 91 enot. Uporabnih 106 enot predstavlja 7,45 odstotka celotne preučevane 

populacije (1.423 zaposlenih). 

Zaradi zagotavljanja konsistentnosti in veljavnosti smo pri analizi kot uporabne enote šteli le 

enote, ki so zaključile anketo. Pri posameznih trditvah smo upoštevali le veljavne odgovore, 

brez manjkajočih. 

Prejete odgovore smo analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22, z deskriptivnimi 

statistikami ter s faktorsko, korelacijsko in regresijsko analizo, v skladu s postavljenimi 

hipotezami iz uvodnega dela.  

4.4 Rezultati raziskave 

Zanesljivost in konsistentnost vprašalnika s skupno 60 spremenljivkami smo preverili z alfa 

koeficientom (Cronbach α). Za vzorec vodij alfa koeficient znaša 0,937, za vzorec zaposlenih 

znaša 0,945, kar označuje visoko zanesljivost vprašalnika. Glede na demografske podatke 

anketiranih ugotavljamo, da je med vodji večji delež moških kot med ostalimi zaposlenimi (70 

                                                 

14 Kot odziv štejemo klik na začetek ankete, ki je sledil uvodnemu nagovoru na spletni strani, do katere 
je vodila povezava, ki je bila poslana po elektronski pošti. 
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% glede na 46 %, Slika 12), kar velja tudi za populacijo (76 % med vodji,15 50 % med vsemi 

zaposlenimi).16 

Po starostni strukturi (Slika 13) ugotavljamo, da je med vodji več starejših, kar je glede na 

izkušnje in prakso v podjetju običajno. V primerjavi s podatki o vseh zaposlenih17 starostna 

struktura vzorca malenkost odstopa navzgor, kar je posledica dejstva, da pri opredelitvi 

populacije nismo upoštevali področja proizvodnje, kjer je delež mlajših od 30 let večji. 

 

Slika 12: Spol anketiranih 

 

Slika 13: Starostna struktura anketiranih 

Podobno velja za podatek o delovnih izkušnjah v Skupini Gorenje (Slika 14), kjer imajo vodje 

v povprečju več delovnih izkušenj. Tako ima denimo kar 61 odstotkov vodij več kot 16 let 

delovnih izkušenj znotraj Skupine Gorenje, medtem ko je takšnih med zaposlenimi le 49 

odstotkov.

 

Slika 14: Delovne izkušnje anketiranih, znotraj Skupine Gorenje 

Glede na organizacijsko področje (Slika 15) so podatki manj primerljivi, saj je pri zaposlenih 

kar 73 odstotkov izbralo odgovor »Ostalo«, pri vodjih pa je bilo takšnih 48 odstotkov. To si 

                                                 

15 Vir: interni podatki iz seznama 61 vodstvenih delavcev. 

16 Vir: Letno poročilo Skupine Gorenje in matične družbe za leto 2015, stran 93. 

17 Enako kot pri predhodni opombi. 
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lahko razlagamo ali kot neidentificiranje s krovnim organizacijskim področjem18 ali kot skrb 

za anonimnost ankete in v tem smislu pomislek glede uporabljivosti podatkov za vodje 

posameznih področij.19 Glede na to, da je bilo to vprašanje zadnje v vprašalniku, ocenjujemo, 

da ni vplivalo na iskrenost podatkov, še več, če predvidevamo, da je bil razlog za 

neopredeljenost v pomislekih glede anonimnosti, so bili odgovori na predhodne trditve 

najverjetneje iskreni. 

 

Slika 15: Organizacijsko področje anketiranih 

4.4.1 Dejavniki odnosa do sprememb 

Prvi del vprašalnika se nanaša na splošen odnos do sprememb in je za oba vzorca (vodje, 

zaposleni) enak. Zanesljivost tega dela vprašalnika, ki vključuje deset trditev, je pri obeh 

vzorcih enaka in dokaj visoka (Cronbach α = 0,697). Povprečne vrednosti odgovorov prikazuje 

Slika 16. Kot je videti, se povprečne vrednosti odgovorov ne razlikujejo bistveno med vodji in 

zaposlenimi, v splošnem pa bolj izražajo sprejemanje spremembe kot odpor do sprememb 

(edina trditev, ki je ocenjena nižje od sredine lestvice, je trditev »Spremembe so tvegane in 

negotove«). 

Tretji del vprašalnika je ravno tako enak za oba vzorca, vendar se nanaša na odnos do konkretne 

spremembe. Zanesljivost tega dela vprašalnika z desetimi trditvami je višja kot v prvem delu 

(Cronbach α = 0,795 za vzorec vodij in α = 0,815 za vzorec zaposlenih). Povprečne vrednosti 

odgovorov prikazuje Slika 17. V nasprotju s prvim delom lahko tukaj opazimo malce večje 

razlike med vodji in zaposlenimi (denimo pri trditvi »Naredil sem vse, kar je v moji moči, da 

bi se sprememba uvedla«), v splošnem pa podobno izraženo sprejemanje sprememb. 

 

                                                 

18 Med možnimi odgovori so bila namreč le tri največja krovna organizacijska področja, četrtega (ki 
združuje koordinacijo oskrbne verige, logistiko, kakovost, organizacijo in informatiko) pa zaradi 
manjšega števila zaposlenih nismo ponudili kot možnost. Poleg tega se zaposleni verjetno bolj 
identificirajo z lastno organizacijsko enoto (npr. Servis) kot pa s krovnim področjem, v katerega spada 
ta enota. 

19 Posameznik morda pri izpolnjevanju raje ni določil organizacijskega področja, saj ni bil prepričan, da 
se podatki o odnosu sprememb in percepciji voditeljev ne bodo uporabili v vodstvu organizacijskega 

področja. 
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Opomba: Možni odgovori so razporejeni od 1 (sploh ne drži) do 5 (v celoti drži). * označuje trditve z 
nasprotno kodiranimi odgovori (1 = 5, 2 = 4, 4 = 2, 5 = 1); prikazane so izvorne vrednosti, rekodirane 

vrednosti so uporabljene v statistični analizi. 

Slika 16: Povprečne vrednosti odgovorov na trditve glede splošnega odnosa do 
sprememb 

 

 

Opomba: Možni odgovori so razporejeni od 1 (sploh ne drži) do 5 (v celoti drži). * označuje trditve z 
nasprotno kodiranimi odgovori (1 = 5, 2 = 4, 4 = 2, 5 = 1); prikazane so izvorne vrednosti, rekodirane 

vrednosti so uporabljene v statistični analizi. 

Slika 17: Povprečne vrednosti odgovorov na trditve glede odnosa do konkretne 
spremembe 
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S hipotezo H1 smo predvidevali, da se odnos do sprememb med skupinama zaposlenih in vodij 

razlikuje. S statistično analizo oziroma testiranjem smo ugotovili, da pri posameznih trditvah 

glede odnosa do sprememb ni statistično značilnih razlik med vodji in zaposlenimi, razen pri 

že omenjeni trditvi »Naredil sem vse, kar je v moji moči, da bi se [konkretna] sprememba 

uvedla«. Pri pravkar navedeni trditvi lahko ničelno hipotezo o enakosti povprečnih vrednosti 

pri stopnji značilnosti α = 0,05 zavrnemo (p = 0,016 v primeru t-testa in p = 0,022 v primeru 

Mann-Whiteneyevega U-testa; SPSS izpis v Prilogi 3) v korist alternativne hipoteze, da 

navedena trditev za vodje drži bolj kot za zaposlene. 

Navedeno dejstvo lahko po eni strani kaže na nižjo stopnjo zavezanosti zaposlenih, saj 

implicira, da bi lahko storili več za uvedbo konkretne spremembe, lahko pa kaže tudi na 

pripisovanje zaslug pri vodjih. Zanimiva je primerjava s trditvijo »Naredil sem vse, da bi bila 

sprememba uspešna« (samoocena) oziroma s trditvijo »Vodja je naredil vse, da bi bila 

sprememba uspešna« (ocena), kjer lahko ravno tako ugotovimo statistično značilno razliko (p 

= 0,000 pri Mann-Whitneyevem U-testu; t-test zaradi neenakosti varianc ni uporaben; SPSS 

izpis v Prilogi 4) med odgovori vodij in zaposlenih. Zaposleni namreč ocenjujejo, da bi lahko 

njihov vodja za uvedbo spremembe naredil več, vodje pa ocenjujejo, da so naredili dovolj. 

Dodatno smo k preverjanju razlik na ravni posameznih trditev pripravili sestavljeno 

(kompozitno, sumacijsko) spremenljivko, ki je nosila povprečno vrednost vseh odgovorov na 

trditve glede odnosa do sprememb (prvi in tretji del vprašalnika).20 Pri sestavljeni spremenljivki 

nismo ugotovili statistično značilnih razlik med skupinama zaposlenih in vodij (SPSS izpis v 

Prilogi 5). 

Kot smo načrtovali, smo s hipotezo H3 preverili, ali je mogoče odnos do sprememb smiselno 

urediti v dva sklopa: splošen (dispozicijski) odnos do sprememb in situacijski odnos do 

konkretne spremembe. Ker smo pripravili 10 trditev, za katere smo na podlagi pregleda 

literature ocenili, da se nanašajo na dispozicijski odnos (prvi del vprašalnika) in 10 trditev za 

situacijski odnos (tretji del vprašalnika), smo že z mero zanesljivosti (Cronbach α) ugotovili 

notranjo konsistentnost vsakega dela vprašalnika. Tudi Kaiser-Meyer-Olkinova (v 

nadaljevanju: KMO) mera ustreznosti vzorčenja je bila zadovoljiva (0,732), z Bartlettovim 

testom pa lahko zavrnemo hipotezo o identitentni matriki (p = 0,000). 

V nadaljevanju smo za vsak sklop trditev posebej izvedli faktorsko analizo. Pri trditvah, ki se 

nanašajo na dispozicijski odnos do sprememb, smo z metodo glavnih komponent in Varimax 

rotacijo identificirali tri faktorje (SPSS izpis v Prilogi 6), ki jih lahko poimenujemo kot: 

- sprejemanje sprememb, 

- odpor do sprememb, 

- aktivna zavzetost za spremembo. 

                                                 

20 Kot omenjeno, je Cronabch alfa v obeh primerih relativno visok (od 0,697 do 0,815), kar upravičuje 
izračun sestavljene spremenljivke. 
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Te faktorje lahko pojasnimo tudi skladno z ugotovitvami, ki jih zagovarjajo Dunham idr. 

(1989), o treh komponentah odnosa do sprememb, in sicer: čustvena (odpor do sprememb), 

miselna (sprejemanje sprememb) in vedenjska komponenta (aktivna zavzetost za spremembo). 

Pri omejitvi faktorske analize na samo dva faktorja (SPSS izpis v Prilogi 7) smo ugotovili, da 

lahko faktorja sprejemanje sprememb in aktivna zavzetost za spremembo nadomestimo zgolj s 

faktorjem sprejemanja sprememb, faktor odpor do sprememb pa ostaja ločen. 

Drugi sklop trditev, ki se nanaša na situacijski odnos do sprememb, lahko na podlagi faktorske 

analize (metoda glavnih komponent, Varimax rotacija) pojasnimo zgolj z dvema faktorjema, 

sprejemanje sprememb in odpor do sprememb (KMO = 0,810; SPSS izpis v Prilogi 8).  

Pri situacijskem odnosu do sprememb torej ni posebej izražen dejavnik aktivne zavzetosti za 

spremembo, kot velja za dispozicijski odnos do sprememb. To lahko pojasnimo z dejstvom, da 

gre pri dispozicijskem odnosu za splošen odnos do sprememb, kjer se posebej izraža namen 

aktivne zavzetosti (npr. trditev »Nameravam storiti vse, da se spremembe uvedejo«), ki 

dopolnjuje splošno sprejemanje (npr. trditev »Nove ideje podpiram«). V nasprotju s tem se 

situacijski odnos nanaša na konkretno spremembo, zato je tudi sprejemanje sprememb 

konkretizirano na posamezno spremembo in s tem neločljivo povezano z aktivno vključenostjo 

v spremembo. Predvidevamo lahko, da posameznik pri razmišljanju o konkretni spremembi 

stališča o spremembi povezuje s svojo vpletenostjo v spremembo. V primeru situacijskega 

odnosa torej ne moremo ločiti miselne in vedenjske komponente, kot predlagajo Dunham idr. 

(1989). 

Faktorsko analizo smo izvedli tudi za oba sklopa trditev skupaj. Iz analize je izšlo 5 faktorjev 

(KMO = 0,781; SPSS izpis v Prilogi 9), pri čemer se enakovredne trditve pri dispozicijskem in 

situacijskem odnosu večinoma niso združile v isti faktor. Izjema sta le trditvi glede tveganosti 

in neprijetnosti sprememb, ki sta se obe, za oba sklopa trditev, združile v isti faktor, ki ga lahko 

poimenujemo (kot prej) odpor do sprememb. Podoben rezultat je sledil z omejevanjem števila 

faktorjev na štiri (SPSS izpis v Prilogi 10) in tri faktorje (SPSS izpis v Prilogi 11), kjer lahko 

ravno tako ločimo faktor odpora do sprememb, ob njem pa že jasno razločimo faktorja 

dispozicijskega in situacijskega odnosa do sprememb. Pri omejitvi faktorske analize na dva 

faktorja (SPSS izpis v Prilogi 12) smo ugotovili, da sta se dispozicijski in situacijski odnos do 

sprememb izrazila kot ločena faktorja, z izjemo dveh splošnih trditev (»Spremembe so tvegane 

in negotove« in »Spremembe so neprijetne«), ki sta v nasprotju s pričakovanji naložili na faktor 

situacijskega odnosa do sprememb. 

Iz navedenega sledi, da lahko pri odnosu do sprememb razločimo dispozicijski odnos (splošen 

odnos do sprememb) in situacijski odnos (do konkretne spremembe), vendar samo za pozitivno 

izražena stališča, ki jih lahko opredelimo kot sprejemanje sprememb in aktivno zavzetost za 

spremembo. Negativno izražena stališča, ki jih lahko opredelimo kot odpor do sprememb, so 

ločen dejavnik, ki se ne ujema najbolje niti z enim niti z drugim odnosom do sprememb. Če že, 
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lahko odpor do sprememb pripišemo kvečjemu situacijskemu odnosu. To pomeni, da odpor do 

sprememb prevladuje pri soočanju s konkretno spremembo, kar sledi ugotovitvam, ki smo jih 

povzeli v poglavju 2.5.2. 

Glede na ugotovitve faktorske analize lahko hipotezo H3 le delno potrdimo. Ob dispozicijskem 

in situacijskem odnosu smo namreč kot ločeno skupino dejavnikov prepoznali še odpor do 

sprememb. Trditev lahko potrdimo tudi z ločenima faktorskima analizama na vzorcu vodij21 

(SPSS izpis v Prilogi 13) in vzorcu zaposlenih (KMO = 0,742; SPSS izpis v Prilogi 14). 

Zato smo temu ustrezno prilagodili dve sestavljeni spremenljivki glede odnosa do sprememb in 

pripravili tretjo sestavljeno spremenljivko,22 ki meri odpor do sprememb in vsebuje stališča do 

naslednjih trditev: 

- Spremembe so tvegane in negotove. 

- Spremembe so neprijetne. 

- Spremembe so mi v napoto pri delu. 

- Sprememba je bila tvegana. 

- Sprememba je povzročila več problemov kot rešitev. 

- Sprememba je bila neprijetna. 

- Sprememba mi je bila v napoto pri delu. 

Pri vseh treh sestavljenih spremenljivkah smo vrednost spremenljivke izračunali kot povprečno 

vrednost odgovorov, ki se nanašajo na trditve, vsebovane v posamezni spremenljivki. 

Pri nobeni izmed treh sestavljenih spremenljivk med skupinama zaposlenih in vodij ni 

statistično značilnih razlik (SPSS izpis v Prilogi 15). 

4.4.2 Dejavniki voditeljskih značilnosti 

Drugi del vprašalnika se je nanašal na voditeljske značilnosti (Slika 18), pri čemer sta bili 

pripravljeni dve različici trditev; vzorcu zaposlenih je bila namenjena različica za oceno 

lastnosti njihovih vodij, vzorcu vodij pa različica za samooceno. Zanesljivost tega dela 

vprašalnika je zelo visoka (Cronbach α = 0,866 za vzorec vodij in α = 0,963 za vzorec 

zaposlenih). Že s primerjavo povprečnih vrednosti odgovorov lahko predvidevamo, da se ocena 

in samoocena nekaterih voditeljskih značilnosti pomembno razlikujeta.  

                                                 

21 Zaradi majhnega vzorca (n = 33) je faktorska analiza omejeno veljavna, Kaiser-Meyer-Olkinova mera 

ustreznosti vzorčenja znaša 0,574. 
22 Cronbach α = 0,715 za skupno 7 trditev. 
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Opomba: Možni odgovori so razporejeni od 1 (sploh ne drži) do 5 (v celoti drži). Prikazane so trditve 

v obliki samoocene, vsebinsko enakovredne trditve za oceno s strani zaposlenih vsebuje Priloga 2. 

Slika 18: Povprečne vrednosti odgovorov na trditve glede voditeljskih značilnosti 
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S hipotezo H2 smo predvidevali, da lahko voditeljske značilnosti smiselno strukturiramo v dve 

skupini oz. sklopa ključnih faktorjev: usmerjenost k ljudem in usmerjenost k opravilom. 

Trditve glede voditeljskih značilnosti niso bile vnaprej ločene na dve skupini, kot je bilo moč 

zaslediti v primeru trditev glede odnosa do sprememb. Zato smo vse trditve skupaj analizirali s 

faktorsko analizo (SPSS izpis v Prilogi 16). Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorčenja 

je visoka (0,926), z Bartlettovim testom pa lahko zavrnemo hipotezo o identitentni matriki (p = 

0,000). Ugotovili smo, da se voditeljske značilnosti združujejo v tri faktorje, ki jih lahko 

imenujemo sledeče: 

- usmerjenost k ljudem, 

- usmerjenost k opravilom, 

- usmerjenost k rezultatom. 

Ob dveh dejavnikih, ki smo jih predvidevali, je analiza pokazala še na tretjega, ki je povezan z 

rezultati (npr. trditvi »Vodja zna premagati ovire pri doseganju ciljev« in »Vodja je vztrajen in 

neomajen pri doseganju ciljev«). Ko smo faktorsko analizo omejili na dva faktorja (SPSS izpis 

v Prilogi 17), sta se oblikovala tako, da bi ju lahko interpretirali kot usmerjenost k ljudem in 

usmerjenost k opravilom ter rezultatom.  

Faktorsko analizo smo ponovili z izključitvijo vzorca vodij, saj smo glede na odgovore 

predvidevali razlike med oceno in samooceno voditeljskih značilnosti. Faktorska analiza na 

vzorcu zaposlenih (KMO = 0,923; SPSS izpis v Prilogi 18) je pokazala, da lahko voditeljske 

značilnosti strukturiramo v zgolj dva dejavnika, ki ju lahko imenujemo usmerjenost k ljudem 

in usmerjenost k opravilom. Zanimivo, faktorska analiza na vzorcu vodij je prikazala kar šest 

faktorjev z Eigenvalue vrednostjo nad 1 (SPSS izpis v Prilogi 19). To je lahko posledica 

majhnega vzorca (n = 33, KMO mera ustreznosti vzorčenja je zgolj 0,632), kot tudi razlik pri 

samooceni vodij. Tudi z omejevanjem faktorjev nismo prišli do smiselne rešitve za vzorec 

vodij. 

Na podlagi rezultatov smo trditve glede voditeljskih značilnosti ločili v dva dela in pripravili 

dve novi sestavljeni (kompozitni, sumacijski) spremenljivki, eno za usmerjenost k ljudem,23 

drugo pa za usmerjenost k opravilom,24 kot kaže Priloga 20. Ob primerjavi sestavljenih 

spremenljivk za usmerjenost k opravilom in usmerjenost k ljudem lahko le pri slednji 

ugotovimo statistično značilne razlike (pri stopnji značilnosti α = 0,05; SPSS izpis v Prilogi 

21). 

Kot smo predvidevali s hipotezo H6, med oceno zaposlenih in samooceno vodij obstaja 

statistično pomembna razlika (pri stopnji značilnosti α = 0,05) kar pri šestih od 20 trditev (SPSS 

izpis v Prilogi 22), od tega se večina, kar pet trditev, nanaša na usmerjenost k ljudem.  

                                                 

23 Cronbach α = 0,935 za skupno 9 trditev. 
24 Cronbach α = 0,920 za skupno 11 trditev. 
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Navedeno pomeni, da zaposleni za svoje vodje drugače ocenjujejo usmerjenost k ljudem, kot 

pa jo vodje ocenjujejo sami zase. Ugotovitev se izkaže za nadvse pomembno, saj predvidevamo, 

da je ta dejavnik (zaznana usmerjenost k ljudem) povezan s situacijskim odnosom zaposlenega 

do konkretne spremembe.  

4.4.3 Povezava med dejavniki odnosa do sprememb in dejavniki voditeljskih značilnosti 

S korelacijsko analizo na vzorcu zaposlenih smo ugotovili (SPSS izpis v Prilogi 23), da lahko 

potrdimo hipotezo H4, saj je situacijski odnos zaposlenega do konkretne spremembe statistično 

značilno povezan (p = 0,000) z zaznano usmerjenostjo vodje k ljudem.  

Ob navedenem lahko ugotovimo, da obstaja tudi statistično značilna povezava med situacijskim 

odnosom zaposlenega do konkretne spremembe in zaznano usmerjenostjo vodje k opravilom 

(p = 0,000). Na podlagi tega lahko sklepamo, da so voditeljske značilnosti vodij (v obeh 

dimenzijah), kot jih zaznavajo zaposleni, povezane s situacijskim odnosom do konkretne 

spremembe.  

Nasprotno pa tega ne moremo trditi za dispozicijski (splošen) odnos do sprememb, saj ta ni 

statistično značilno povezan z nobeno od zaznanih dimenzij voditeljskih značilnosti. To se 

sklada z dosedanjimi ugotovitvami glede narave dispozicijskega odnosa do sprememb (poglavji 

2.5.7 in 4.4.1), ki ta odnos opredeljujejo kot splošno nagnjenost k vsem spremembam, ki je 

lastna vsakemu posamezniku in na katero težko vplivamo oziroma vplivamo težje kot na odnos 

posameznika do konkretne spremembe (situacijski odnos). 

Na podlagi korelacijske analize vzorca vodij smo ugotovili (SPSS izpis v Prilogi 24), da obstaja 

statistično značilna povezava (pri stopnji značilnosti α = 0,01) med dispozicijskim odnosom 

vodje do sprememb in njegovo samoocenjeno usmerjenostjo k ljudem. S pravkar navedenim 

dejstvom lahko potrdimo hipotezo H5.  

Hkrati lahko ugotovimo, da obstaja statistično značilna povezava tudi med dispozicijskim 

odnosom vodje do sprememb in samoocenjeno usmerjenostjo k ljudem (pri stopnji značilnosti 

α = 0,01), pa tudi med situacijskim odnosom vodje do konkretne spremembe in njegovo 

samoocenjeno usmerjenostjo k ljudem in k opravilom (pri stopnji značilnosti α = 0,01). Vodje 

torej zase ocenjujejo, da so njihove voditeljske značilnosti, ne glede na dimenzijo, povezane z 

njihovim lastnim odnosom do sprememb. 

4.4.4 Kontekst in vodenje sprememb 

Četrti del vprašalnika se nanaša na kontekst (7 trditev) in vodenje konkretne spremembe (9 

trditev). Ta del vprašalnika lahko ocenimo kot zelo zanesljiv (Cronbach α = 0,856 za vzorec 

vodij in α = 0,887 za vzorec zaposlenih). Zaradi trditev o vlogi vodij je bil s tem povezan sklop 
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trditev oblikovan v dve različici (za oceno zaposlenih in samooceno vodij). Povprečne vrednosti 

odgovorov prikazuje Slika 19. Opazimo lahko, da so med oceno in samooceno glede vodenja 

sprememb bistvene razlike. Pri kar šestih od osmih trditev so te razlike statistično značilne pri 

stopnji značilnosti α = 0,05 (SPSS izpisi v Prilogi 25). Izjema je le trditev »Vloga vodje je bila 

ključna za uspešnost spremembe« (oblika za samooceno: »Moja vloga je bila ključna za 

uspešnost spremembe«) in trditev »Vodstvo je imelo enoten pogled na spremembo« (oblika za 

samooceno: »V vodstvu smo imeli enoten pogled na spremembo«).  

Zaposleni in vodje se torej strinjajo, da ti dve trditvi delno do pretežno držita, pri ostalih trditvah 

glede vodenja konkretne spremembe pa se ocene vodij in zaposlenih razlikujejo (ocene slednjih 

so nižje). Ugotovljeno dejstvo lahko pomeni tudi, da zaposleni podcenjujejo vodenje ali pa ga 

vodje precenjujejo. Ker gre pri trditvah o vodenju sprememb večinoma za voditeljske 

značilnosti, ki ustrezajo usmerjenosti k ljudem, lahko tudi s tega vidika posredno potrdimo 

hipotezo H6 o razliki med oceno in samooceno teh značilnosti. 
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Opomba: Možni odgovori so razporejeni od 1 (sploh ne drži) do 5 (v celoti drži). Prikazane so trditve 

v obliki samoocene, vsebinsko enakovredne trditve za oceno s strani zaposlenih vsebuje Priloga 2. 

Slika 19: Povprečne vrednosti odgovorov na trditve glede konteksta in vodenja 
konkretne spremembe 

Vodenje spremembe smo oblikovali kot sestavljeno spremenljivko, ki je nosila povprečne 

vrednosti odgovorov na devet trditev iz sklopa vodenja spremembe.25 Da gre pri teh trditvah za 

skupen dejavnik, smo potrdili s faktorsko analizo (KMO = 0,930; SPSS izpisi v Prilogi 26), s 

katero smo prepoznali le en pomemben faktor. S korelacijsko analizo (SPSS izpisi v Prilogi 27) 

smo ugotovili, da je vodenje sprememb povezano z odporom do sprememb, dispozicijskim in 

                                                 

25 Cronbach α = 0,931. 
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situacijskim odnosom do spremembe ter tako z usmerjenostjo k opravilom kot usmerjenostjo k 

ljudem (pri stopnji značilnosti α = 0,01). Največji vpliv (korelacijski koeficient) imajo 

situacijski odnos do spremembe, usmerjenost k ljudem in usmerjenost k opravilom ter 

pomembnost spremembe.  

Z regresijsko analizo navedenih štirih spremenljivk (SPSS izpisi v Prilogi 28) smo ugotovili, 

da lahko zadovoljivo (pri stopnji značilnosti α = 0,01) pojasnijo vodenje spremembe z 

regresijsko enačbo VS = -1,793 + 0,461 x UL + 0,371 x SO + 0,362 x UO + 0,208 x P, pri 

čemer VS pomeni vodenje sprememb, UL pomeni usmerjenost k ljudem, SO pomeni situacijski 

odnos do spremembe, UO pomeni usmerjenost k opravilom in P pomeni pomembnost 

spremembe (prilagojen R2 = 0,694). Podobno velja tudi, če regresijsko analizo omejimo na 

vzorec zaposlenih (prilagojen R2= 0, 672) ali na vzorec vodij (prilagojen R2= 0,865). Na podlagi 

regresijske analize lahko torej hipotezo H7, s katero smo predvidevali, da je vodenje sprememb 

odvisno od situacijskega odnosa do spremembe in usmerjenosti k ljudem, delno potrdimo. 

Čeprav pri dejavnikih, ki so povezani z vodenjem sprememb, ni bistvenih razlik med 

zaposlenimi in vodji, smo pri ocenjevanju vodenja sprememb ugotovili statistično značilno 

odstopanje (pri stopnji značilnosti α = 0,01) med oceno zaposlenih in samooceno vodij, tako za 

skupno oceno kot oceno posameznih značilnosti (SPSS izpisi v Prilogi 29), razen pri trditvah 

»Vodstvo je imelo enoten pogled na spremembo«, »Sprememba je bila natančno opredeljena« 

in »Vloga vodje je bila ključna za uspešnost spremembe«. 

V splošnem so torej zaposleni vodenje sprememb ocenili manj pozitivno kot vodje, kar se 

sklada z ugotovitvami glede razlik med oceno in samooceno voditeljskih značilnosti. Zanimivo 

je dejstvo, da pri oceni enotnosti vodstva in vloge vodje pri uspešnosti sprememb ni bistvenih 

razlik med mnenji zaposlenih in vodij.  

V četrtem delu vprašalnika smo na podlagi sedmih trditev želeli opredeliti kontekst in uspešnost 

konkretne spremembe. Kontekst smo ocenjevali z odgovori na trditve o nujnosti spremembe, 

vplivu zunanjih dejavnikov nanjo, hitrosti njenega uvajanja ter njenemu obsegu in vplivu na 

delo posameznika. S faktorsko analizo (SPSS izpisi v Prilogi 30, KMO mera ustreznosti 

vzorčenja je enaka 0,582) smo ugotovili, da lahko kontekst opredelimo z dvema dejavnikoma: 

- pomembnost spremembe (nujnost za uspeh Skupine Gorenje, pomembno vpliva na delo 

posameznika in je posledica prilagajanja zunanjim spremembam), 

- obseg spremembe (hitrost uvajanja in omejenost na oddelek posameznika). 

Dva dejavnika konteksta spremembe smo oblikovali kot sestavljeni spremenljivki, ki sta nosili 

povprečne vrednosti odgovorov na trditve, vsebovane v posameznem dejavniku.  

S korelacijsko analizo (SPSS izpisi v Prilogi 31) smo preverili, ali in kako je kontekst 

spremembe povezan z odnosom do sprememb, voditeljskimi značilnostmi in vodenjem 

sprememb. Ugotovili smo, da za pomembnost spremembe obstaja statistično značilna povezava 
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(pri stopnji značilnosti α = 0,05) z vsemi kategorijami, največji vpliv imata situacijski odnos do 

spremembe in vodenje spremembe. Obseg spremembe (hitrost uvajanja in lokalna omejenost) 

nima bistvenega vpliva. 

Uspešnost sprememb smo merili z odgovori na naslednji trditvi: 

- »Sprememba je bila uspešno uvedena« in  

- »Mislim, da je vodstvo naredilo napako z uvajanjem te spremembe« (v obliki za oceno 

zaposlenih) oziroma »Mislim, da smo v vodstvu naredili napako z uvajanjem te 

spremembe« (v obliki za samooceno vodij). Odgovori na to trditev (v obeh oblikah) so bili 

za namen analize nasprotno kodirani.  

V splošnem lahko ugotovimo, da so anketiranci relativno pozitivno ocenili uspešnost 

konkretnih sprememb, ki so jih ocenjevali z odgovori na navedeni trditvi, kot kaže Slika 20. 

Skupno je kar 73 odstotkov spremembo ocenilo kot uspešno,26 kar se sklada tudi z 

ugotovitvami, ki jih navaja Saunders (2005, povzeto po Karp 2006, 13), da je v povprečju v 

organizaciji trideset odstotkov nasprotnikov spremembe. Podobne vrednosti omenja Kotter 

(2007, 98), ko govori o občutku nujnosti spremembe, pri čemer omenja, da je za uspešno 

spremembo pomembno, da se vsaj 75 odstotkov vodstva podjetja strinja o nujnosti. V naši 

raziskavi je kar 67 odstotkov vodij trditev »Sprememba je bila nujna za uspeh Skupine Gorenje« 

ocenilo z odgovorom »pretežno drži« ali z odgovorom »v celoti drži«. 

 

Opomba: n = 138. Trditev »Mislim, da je vodstvo naredilo napako z uvajanjem te spremembe« se v 

obliki za samooceno vodij glasi kot trditev »Mislim, da smo v vodstvu naredili napako z uvajanjem te 

spremembe«. 

Slika 20: Frekvence odgovorov na trditve glede uspešnosti konkretne spremembe 

 

                                                 

26 Za oceno uspešnosti smo upoštevali odgovora »pretežno drži« in »v celoti drži« (pozitivno oblikovana 

trditev) in odgovora »sploh ne drži« in »večinoma ne drži« (negativno oblikovana trditev). 

36

58

27

13

4 4

10

16

51

57

V celoti drži.Pretežno drži.Delno drži.Večinoma ne drži.Sploh ne drži.

Sprememba je bila uspešno uvedena.

Mislim, da je vodstvo naredilo napako z uvajanjem te spremembe.



 

102 

Na podlagi regresijske analize, v kateri smo upoštevali odnos do sprememb (dispozicijski, 

situacijski in odpor do sprememb), voditeljske značilnosti (usmerjenost k ljudem in usmerjenost 

k opravilom), vodenje spremembe in kontekst spremembe (pomembnost ter hitrost in obseg) 

smo ugotovili, da lahko uspešnost spremembe (U) na skupnem vzorcu vodij in zaposlenih 

zadovoljivo (pri stopnji značilnosti α = 0,01) pojasnimo zgolj s situacijskim odnosom do te 

spremembe (SO), vodenjem spremembe (VS) ter njeno pomembnostjo (P) in obsegom (O), in 

sicer z regresijsko enačbo U = -0,201 + 0,429 x SO + 0,423 x VS + 0,156 x P + 0,119 x O 

(SPSS izpisi v Prilogi 32, prilagojen R2 = 0,538). S tem lahko v celoti potrdimo hipotezo H8. 

Posameznik bo torej v splošnem spremembo bolj verjetno ocenil kot uspešno, če ima do nje 

pozitiven situacijski odnos, če pozitivno ocenjuje njeno vodenje, če gre za pomembno 

spremembo ter hitro in manjšo (lokalno omejeno) spremembo. 

Z regresijsko analizo, omejeno na vzorec vodij, lahko uspešnost spremembe zadovoljivo (pri 

stopnji značilnosti α = 0,01) pojasnimo le s samooceno vodenja spremembe in lastnega 

situacijskega odnosa do spremembe (SPSS izpisi v Prilogi 33, prilagojen R2 = 0728). Za vodje 

je torej uspešnost konkretne spremembe odvisna od njihovega odnosa do te spremembe in 

njihovega vodenja spremembe, pri tem pa pomembnost in obseg spremembe nista pomembna. 

Z regresijsko analizo, omejeno na vzorec zaposlenih, lahko analogno ugotovimo, da je mogoče 

uspešnost spremembe pojasniti (pri stopnji značilnosti α = 0,01) z oceno vodenja spremembe 

in lastnega situacijskega odnosa do spremembe (SPSS izpisi v Prilogi 34, prilagojen R2 = 

0,507). 

Ker smo pri analizi konteksta in uspešnosti spremembe upoštevali skupen vzorec zaposlenih in 

vodij, smo preverili še, ali se ocene konteksta in uspešnosti razlikujejo med skupinama. Na 

podlagi Mann-Whitneyevega U-testa neodvisnih vzorcev (SPSS izpisi v Prilogi 35) lahko 

ugotovimo, da statistično značilnih razlik med ocenama posameznih trditev ni. Zaposleni in 

vodje se torej strinjajo o oceni konteksta in uspešnosti spremembe. Pri tem je zanimivo, da tako 

zaposleni kot vodje ocenjujejo, da z uvajanjem konkretne spremembe vodstvo ni naredilo 

napake. 

S primerjavo ključnih dejavnikov (odpor do spremembe, dispozicijski odnos do spremembe, 

situacijski odnos do spremembe, usmerjenost k ljudem, usmerjenost k opravilom, vodenje 

spremembe, pomembnost spremembe, obseg spremembe in uspešnost spremembe) glede na 

demografske podatke, lahko z analizo variance (ANOVA) ugotovimo, da: 

- se ocena dejavnikov ne razlikuje glede na spol anketiranca (SPSS izpisi v Prilogi 36) in 

število let delovnih izkušenj v Skupini Gorenje (SPSS izpisi v Prilogi 37), 

- se odpor do sprememb statistično značilno (pri stopnji značilnosti α = 0,05) razlikuje med 

starostnimi skupinami (do vključno 30 let; 31 do 40 let; 41 do 50 let; 51 do 60 let; 61 let 

ali več; SPSS izpisi v Prilogi 38) in med področji dela (Prodaja, Operacije, Finance in 

ekonomika, Ostalo; SPSS izpisi v Prilogi 39). 
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Prva ugotovitev se sklada z ugotovitvami drugih raziskav, kjer ravno tako ni bilo ugotovljenih 

povezav med spolom ali delovno dobo v podjetju in odnosom do sprememb (Vakola, Tsaousis 

in Nikolaou 2004, 103). 

Znotraj starostnih skupin se odpor do sprememb statistično značilno razlikuje med skupino 

starih od 41 do 50 let ter skupino starih od 51 do 60 let. Zanimivo je, da imajo slednji statistično 

značilno (pri stopnji značilnosti α = 0,01) nižje izražen odpor do sprememb27 (SPSS izpisi v 

Prilogi 40). 

Znotraj področij dela se odpor do sprememb statistično značilno razlikuje med področjem 

oddelka Prodaja in področjem oddelka Ostalo, pri čemer je za področje Prodaja značilen (pri 

stopnji značilnosti α = 0,01) višje izražen odpor do sprememb (SPSS izpisi v Prilogi 41). Ker 

se dispozicijski odnos do sprememb med področji ne razlikuje, lahko predvidevamo, da je višji 

odpor do sprememb na področju oddelka Prodaje posledica pogostih organizacijskih sprememb 

na tem področju. 

4.4.5 Model dejavnikov uspešnosti sprememb 

Model dejavnikov uspešnosti sprememb in njihovih medsebojnih povezav prikazuje Slika 21. 

 

Opomba: S sivo barvo so prikazane regresijske povezave; vrednosti predstavljajo beta koeficiente 

(vrednosti v oklepaju predstavljajo stopnjo značilnosti beta koeficienta). Za situacijski odnos do 

sprememb, dispozicijski odnos do sprememb in usmerjenost k opravilom je beta koeficient prikazan 

samo enkrat. Vrednosti v črni barvi so korelacijski koeficienti (vrednosti v oklepaju predstavljajo 
stopnjo značilnosti koeficienta). 

Slika 21: Model dejavnikov uspešnosti sprememb 

 

                                                 

27 Zaradi rekodiranja spremenljivk nižja povprečna vrednost označuje višji odpor do sprememb. 
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5 RAZPRAVA IN PRIPOROČILA ZA PRIHODNJE SPREMEMBE 

V literaturi je bilo glede vodenja sprememb veliko pozornosti namenjene normativnim 

pristopom k spremembam, vlogi voditeljev in odnosu do sprememb. Vendar pa ne zasledimo 

veliko raziskav, ki bi hkrati obravnavale voditeljske značilnosti in odnos do sprememb, še manj 

pa je takšnih, ki bi to obravnavale posebej za voditelje in sledilce ter hkrati v splošnem in za 

konkretno spremembo. 

Z našo raziskavo smo zato želeli ugotoviti obstoj in lastnosti povezave med odnosom do 

sprememb in voditeljskimi značilnostmi v izbranem podjetju, na skupini zaposlenih in skupini 

vodij, ter morebiten vpliv te povezave na vodenje in uspešnost posamezne spremembe. Na 

podlagi pregleda literature smo pripravili relativno obsežen in interno zanesljiv vprašalnik (s 

skupaj 60 spremenljivkami), s katerim smo na dveh vzorcih (vodje in zaposleni) v izbranem 

podjetju merili odnos do sprememb (v dveh predvidenih dimenzijah: dispozicijski in situacijski 

odnos), voditeljske značilnosti, kontekst konkretne spremembe (na katero se nanaša situacijski 

odnos), vodenje ter uspešnost te spremembe. 

Ugotovili smo, da v splošnem med zaposlenimi in vodji v izbranem podjetju ni pomembnih 

razlik v odnosu do sprememb. Za oboje veljajo enake splošne psihološke zakonitosti, kot so jih 

denimo opredelili Karp (2006), Arzenšek (2012) ter Fuchs in Prouska (2014). Če sklepamo po 

izbranem podjetju, vloga posameznika v organizaciji in v posamezni spremembi ne vpliva 

bistveno na njegov odnos do sprememb. 

Edino značilno razliko v odnosu do sprememb lahko opazimo zgolj pri angažiranju oziroma 

zavzetosti za uspešnost konkretne spremembe, ki je bila pri vodjih izražena bolj kot pri 

zaposlenih. Trditev lahko povežemo z dognanji o vlogi voditelja kot agenta sprememb, ki je 

zaradi aktivne vključenosti v oblikovanje spremembe bolj zavzet za njeno uspešno uvedbo 

(Keenan idr. 2012).  

Čeprav smo, podobno kot Dunham idr. (1989), Jick (1991) ter Bareil, Savoie in Meunier (2007), 

predvidevali, da lahko odnos do sprememb ločimo na dispozicijski (splošni) odnos ter 

situacijski odnos (do konkretne spremembe), smo prepoznali tudi relativno samostojen dejavnik 

odpora do sprememb. Medtem ko dispozicijski in situacijski odnos temeljita na pozitivnih 

stališčih do sprememb(e), odpor do sprememb temelji na negativnih stališčih in se izraža v 

splošnem odnosu do sprememb, še bolj pa v odnosu do konkretne spremembe. S tem lahko 

posredno potrdimo pomembnost koncepta odpora do sprememb v razumevanju 

posameznikovega odziva na spremembe, kot med drugim ugotavljajo tudi Gill (2002), Jarret 

(2003), Gravells (2006), Green (2007) ter Lundy in Morin (2013). Ob tem opozarjamo, da odpor 

do sprememb sam po sebi ni nujno negativen (Ford, Ford in Amelio 2008), niti bistveno ne 

vpliva, kot smo ugotovili na primeru izbranega podjetja, na vodenje in uspešnost spremembe. 
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Bolj pomembne so voditeljske značilnosti, ki jih zaposleni zaznavajo pri svojih vodjih in ki jih 

vodje opredeljujejo sami zase. Ugotovili smo, da lahko na primeru izbranega podjetja 

voditeljske značilnosti v grobem strukturiramo v usmerjenost k ljudem in usmerjenost k 

opravilom. Usmerjenost k opravilom lahko opredelimo z značilnostmi, ki jih pogosto 

pripisujemo bolj avtoritativnemu slogu vodenja (Levasseur 2005, Green 2007), usmerjenosti k 

ciljem (Dulewicz in Higgs 2005), akcijskim kompetencam vodje (Verle, Markič in Kodrič 

2012) in kognitivni dimenziji vodenja (Gill 2002).  

Usmerjenost k ljudem lahko, v nasprotju z zgoraj navedenim, opredelimo z značilnostmi, ki 

bolj ustrezajo sodelovalnemu slogu vodenja (Levasseur 2005, Green 2007) oziroma 

vključevalnemu slogu ter slogu angažiranja in zavzetosti (Dulewicz in Higgs 2005) ali pa jih 

imenujemo socialno-vodstvene kompetence (Verle, Markič in Kodrič 2012). Usmerjenost k 

ljudem temelji na duhovni, čustveni in vedenjski dimenziji vodenja (Gill 2002) in je ključna 

sestavina transformacijskega vodenja (Bass 1985) ter karizmatičnega voditeljstva (Michalis, 

Stegmaier in Sonntag 2009). Usmerjenost k ljudem predpostavlja, v skladu s sodobnim 

razumevanjem voditeljstva, da je voditeljstvo skupinski proces (Barker 2001, Kavanagh in 

Ashkanasy 2006), ki temelji na vzajemnem odnosu (Higgs 2009) oziroma socialni interakciji 

med voditeljem in sledilcem (Klaussner 2012). 

V pričujoči raziskavi smo na primeru izbranega podjetja ugotovili, da sta tako usmerjenost k 

ljudem kot usmerjenost k opravilom pomembno povezana s situacijskim odnosom zaposlenih 

do sprememb. Če zaposleni bolj pozitivno zaznavajo voditeljske značilnosti vodij, bo tudi 

njihov odnos do konkretne spremembe bolj pozitivno naravnan. To se sklada s teorijo agenta 

sprememb, ki s svojim delovanjem vpliva na preoblikovanje odnosa zaposlenih do konkretne 

spremembe (npr. Jick 1991, Caldwell 2003, Karp 2006 in Green 2007). Na dispozicijski odnos 

zaposlenih, torej splošen odnos do sprememb, pa zaznane voditeljske značilnosti vodij 

pomembneje ne vplivajo, zato s tega vidika na podlagi naše raziskave in upoštevanjem njenih 

omejitev ne moremo govoriti o prisotnosti »pravega« transformacijskega (Bass 1985) ali 

karizmatičnega (Michaelis, Stegmaier in Sonntag 2009) voditeljstva, ki bi dejansko 

preoblikovalo (bolj splošna) stališča zaposlenih.  

Z vidika vodij so v primeru izbranega podjetja odnos do sprememb (v obeh dimenzijah) in 

njihove voditeljske značilnosti (v obeh dimenzijah) značilno povezane. Vendar pri tem ni 

bistvenih razlik med usmerjenostjo k ljudem in usmerjenostjo k opravilom, ki bi omogočile 

jasno delitev vodij na tiste, ki so bolj naklonjeni spremembam in bolj usmerjeni k ljudem ter 

tiste, ki so manj naklonjeni spremembam in bolj usmerjeni k opravilom.  

Ne glede na navedeno, lastnosti, ki smo jih opredelili kot usmerjenost k ljudem, v skladu z 

ugotovitvami drugih avtorjev (npr. Higgs in Rowland 2005, Dulewicz in Higgs 2005, Kavanagh 

in Ashkanasy 2006, Young in Dulewicz 2006, Lundy in Morin 2013), bolj pomembno vplivajo 

na vodenje in uspešnost spremembe. Trditev smo potrdili tudi z našo raziskavo, v kateri smo 

ugotovili, da ima usmerjenost k ljudem relativno večji vpliv na vodenje spremembe kot 
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usmerjenost k opravilom, obe pa značilno prispevata k vodenju sprememb. Čeprav naj bi bila 

usmerjenost k opravilom bolj primerna za manjše spremembe (Dulewicz in Higgs 2005), tega 

v pričujoči raziskavi nismo mogli potrditi.  

Hkrati z voditeljskimi značilnostmi na vodenje konkretne spremembe vpliva tudi situacijski 

odnos do te spremembe. To se sklada z ugotovitvami o vplivu odnosa vodij do sprememb (Hart 

2014) in zaznavanjem zaposlenih, ki vodenje spremembe ocenjujejo skozi prizmo svojih stališč 

oziroma odnosa do te spremembe (Klaussner 2012). Največji izziv v transformacijski 

spremembi je spremeniti obnašanje ljudi (Mehta, Maheshwari in Sharma 2014, 13). To se ne 

more zgoditi le z razmišljanjem in analizo (usmerjenost k opravilom), ampak tudi z 

razumevanjem in empatijo (usmerjenost k ljudem). 

Na vodenje spremembe v manjši meri vpliva tudi pomembnost spremembe, ki smo jo opredelili 

kot dejavnik konteksta spremembe, skupaj z dejavnikom obsega (hitrosti, lokalne omejenosti) 

spremembe.  

Na uspešnost posamezne spremembe najmočneje vplivata situacijski odnos in vodenje 

spremembe. Manjši vpliv na uspešnost spremembe imata pomembnost in obseg te spremembe. 

Čeprav je vpliv omenjenih dejavnikov relativno majhen v primerjavi s situacijskim odnosom 

ali z vodenjem konkretne spremembe, lahko potrdimo vlogo nujnosti (Kotter 1996) in obsega 

oziroma tipa spremembe (By 2007) pri razumevanju posamezne spremembe. Bolj kot je 

sprememba pomembna za udeležence in lažje, kot jo je uvesti, bolj verjetno je, da jo bodo 

udeleženci ocenili kot uspešno. Dejstvo dodatno potrjuje pomen hitrih zmag in dosežkov 

(Kotter 1996) in nas vodi v prepričanje, da je večje spremembe smiselno strukturirati v več 

lokalno relevantnih sklopov, s katerimi se lahko zaposleni poistovetijo. Pri tem ne smemo 

zanemariti vloge komunikacije o spremembi (Keenan idr. 2012) kot dialoga med vodji in 

zaposlenimi, ki mora ob zavedanju vizije, pomembnosti in nujnosti doseči tudi razumevanje 

procesa spremembe in njenega vpliva na posameznika (Green 2007). 

Glede na pomembnost usmerjenosti k ljudem v vodenju sprememb in njeno prevlado v 

normativnih priporočilih v tovrstni znanstveni in strokovni literaturi je zanimiva naša 

ugotovitev, da zaposleni usmerjenost k ljudem zaznavajo drugače (jo manj pripisujejo vodjem), 

kot jo sami zase ocenjujejo vodje. Enako velja za oceno in samooceno vodenja konkretne 

spremembe. 

Čeprav se lahko strinjamo s trditvami, ki jih navajata Woodward in Hendry (2004), da so 

zaposleni pogosto kritični glede sposobnosti, veščin, izkušenj in kredibilnosti vodij, menimo, 

da je ugotovljeni razkorak v izbranem podjetju vreden podrobnejše nadaljnje obravnave. Če 

zaposleni pri svojih vodjih usmerjenosti k ljudem in ustreznega vodenja sprememb ne 

zaznavajo (dovolj), bo to namreč vplivalo na uspešnost spremembe. Po drugi strani to vodi v 

razmislek o nujnosti večjega samozavedanja in samokritičnosti vodij glede njihovega sloga 

vodenja oziroma, natančneje, udejanjanja njihovega sloga v praksi.  
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Ne glede na to, da posamezne značilnosti vodenja niso zagotovilo za uspešnost ali 

konsistentnost delovanja (Caldwell 2003), smo v pričujoči raziskavi ugotovili (tako kot npr. 

Higgs in Rowland 2005; Lundy in Morin 2013; Mehta, Maheshwari in Sharma 2014), da je 

vloga vodenja in voditeljstva v spremembi ključna za njeno uspešnost.  

Uspešnost posamezne spremembe je torej, če povzamemo naše ugotovitve, odvisna od 

situacijskega odnosa (vodij in zaposlenih) do spremembe, vodenja te spremembe in njenega 

konteksta. Vodenje spremembe je nadalje odvisno od situacijskega odnosa (vodij in zaposlenih) 

do te spremembe ter usmerjenosti k ljudem in usmerjenosti k opravilom. Medtem ko na 

situacijski odnos vodij vplivata tako usmerjenost k ljudem kot usmerjenost k opravilom, je 

situacijski odnos zaposlenih povezan le z zaznano usmerjenostjo vodje k ljudem. 

Na podlagi naše raziskave lahko torej v skladu z navedenim potrdimo obstoj povezave med 

odnosom do sprememb in voditeljskimi značilnostmi, kot tudi pomembnost te povezave za 

uspešnost posamezne spremembe. 

Čeprav v izbranem podjetju spremembe v veliki meri ocenjujejo kot uspešne, obstajajo 

pomembne razlike v dojemanju vodenja sprememb. Za izbrano podjetje bo torej, v smislu 

zagotavljanja uspešnosti prihodnjih sprememb, smiselno razmisliti o razvoju voditeljskih 

veščin in značilnosti, ki temeljijo na usmerjenosti k ljudem in vodenju sprememb. Med temi 

značilnostmi lahko poudarimo predvsem pomen vključevanja zaposlenih, gradnje zaupanja, 

vodenja z zgledom, pa tudi pomen komuniciranja in vztrajnosti pri zasledovanju ciljev.  

Bolj kot se bodo te in ostale voditeljske značilnosti udejanjale v praksi vodenja sprememb v 

izbranem podjetju, bolj verjetno lahko pričakujemo, da bodo v izbranem podjetju do 

posameznih sprememb gojili pozitiven odnos, hkrati pa lahko pričakujemo, da bodo spremembe 

dojemali kot bolj uspešne. 
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6 ZAKLJUČEK 

6.1 Pregled pomembnejših ugotovitev raziskave 

Skozi potek raziskave, ki je predmet pričujoče magistrske naloge, smo ugotovili, da obstaja 

med odnosom do sprememb in voditeljskimi značilnostmi povezava, ki se odraža v vodenju in 

uspešnosti posamezne spremembe. 

Kot smo ugotovili, lahko odnos do sprememb smiselno opredelimo s tremi dejavniki: 

- z dispozicijskim odnosom (splošnim odnosom do sprememb), 

- s situacijskim odnosom (odnosom do konkretne spremembe) in  

- z odporom do sprememb. 

Odnos do sprememb se med skupinama zaposlenih in vodij ne razlikuje statistično značilno. 

Voditeljske značilnosti lahko smiselno opredelimo z dvema dejavnikoma, to sta: 

- usmerjenost k ljudem,  

- usmerjenost k opravilom. 

Pri dejavniku usmerjenosti k ljudem obstaja statistično značilna razlika med oceno zaposlenih 

in samooceno vodij. 

Na situacijski odnos zaposlenih do spremembe statistično značilno vpliva usmerjenost k 

ljudem, na odnos vodij do sprememb (dispozicijski in situacijski) pa vplivata tako usmerjenost 

k ljudem kot usmerjenost k opravilom. 

Vodenje posamezne spremembe (VS) lahko statistično značilno pojasnimo z regresijskim 

modelom, ki vsebuje usmerjenost k ljudem (UL), situacijski odnos do spremembe (SO), 

usmerjenost k opravilom (UO) in pomembnost spremembe (P):  VS = -1,793 + 0,461 x UL + 

0,371 x SO + 0,362 x UO + 0,208 x P. Pri vodenju spremembe obstaja statistično značilna 

razlika med oceno zaposlenih in samooceno vodij. 

Uspešnost posamezne spremembe (U) lahko statistično značilno pojasnimo z regresijskim 

modelom, ki vsebuje situacijski odnos do te spremembe (SO), vodenje te spremembe (V) ter 

njeno pomembnost (nujnost; P) in obseg (hitrost, lokalna omejenost; O): U = -0,201 + 0,429 x 

SO + 0,423 x VS + 0,156 x P + 0,119 x O. 

6.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Pričujoča magistrska naloga je prispevala k znanosti z raziskavo povezave med odnosom do 

sprememb in voditeljskimi značilnostmi na primeru izbranega podjetja ter s tem dodala k 

spoznanjem o obstoju in lastnosti te povezave, še posebej v smislu vpliva na vodenje in 



 

109 

uspešnost posamezne spremembe. Raziskava je pokazala na pomembnost situacijskega odnosa 

do spremembe in pomembnost različnih pogledov na voditeljske značilnosti ter vodenje 

sprememb. Raziskava je z analizo v izbranem podjetju potrdila nekatere predhodne ugotovitve 

in teorije glede lastnosti odnosa do sprememb in voditeljskih značilnosti ter povezave med 

njima. Prav tako je raziskava potrdila povezavo med vodenjem in uspešnostjo sprememb ter 

med kontekstom spremembe in njeno uspešnostjo. 

Raziskava je hkrati k znanosti prispevala z opredelitvijo relativno obsežnega in zanesljivega 

instrumenta, ki sočasno meri odnos do sprememb, voditeljske značilnosti, vodenje konkretne 

spremembe, njen kontekst in uspešnost. Raziskovalni instrument se lahko z manjšimi 

prilagoditvami uporabi za raziskovanje teh dejavnikov v drugih okoljih. V okviru raziskave 

smo za pojasnitev povezav med temi dejavniki predlagali konceptualni model, ki dejavnike 

opredeljuje z vidika vodij, zaposlenih in konkretne spremembe. Glede na to, da lahko model v 

veliki meri potrdimo z ugotovitvami naše raziskave, lahko ta prispeva k širšemu razumevanju 

medsebojne povezanosti dejavnikov in služi kot podlaga za nadaljnje raziskave. 

Ugotovitve raziskave so lahko koristne tudi v strokovnem smislu, saj na primeru velikega 

podjetja, ki se je soočalo z mnogimi nedavnimi spremembami, ponujajo potrditev vloge 

vodenja in voditeljskih značilnosti ter nekatera praktična priporočila glede dejavnikov, ki so 

relevantni pri vodenju sprememb. Pri tem so za uporabo priporočil v praksi posebej pomembne 

naslednje ugotovitve: 

- posamezniki do konkretne spremembe oblikujejo specifičen odnos, ki ni nujno enak 

njihovemu splošnemu odnosu do sprememb, 

- na situacijski odnos vplivajo zaznane voditeljske značilnosti njihovih vodij, 

- situacijski odnos vpliva na uspešnost konkretne spremembe, neposredno in posredno prek 

vodenja te spremembe, 

- čeprav sta tako usmerjenost k ljudem kot usmerjenost k opravilom pomembni sestavini 

voditeljstva, ima pri vodenju sprememb usmerjenost k ljudem večjo vlogo, 

- voditelji in sledilci lahko bistveno drugače zaznavajo raven posameznih voditeljskih 

značilnosti, predvsem tistih, povezanih z usmerjenostjo k ljudem in vodenjem sprememb. 

Praktična bi utegnila biti tudi napovedovalna vloga vprašalnika, in sicer v delu, ki se nanaša na 

situacijski odnos do konkretne spremembe. S predhodnim preverjanjem stališč posameznikov 

o konkretni spremembi (pred njeno uvedbo) bi lahko namreč ocenili njihov situacijski odnos 

do te spremembe in temu ustrezno prilagodili nadaljnje aktivnosti, denimo povečano 

ozaveščanje o pomenu spremembe. 

Čeprav ugotovitev raziskave ne moremo posploševati, lahko predvidevamo, da osnovne 

zakonitosti odnosa do sprememb in voditeljskih značilnosti ter vodenja in uspešnosti sprememb 

ne odstopajo bistveno glede na primerljiva podjetja v Sloveniji. 
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6.3 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskave 

Ugotovitve raziskave in njen prispevek k znanosti ter stroki moramo sprejemati v luči omejitev 

raziskave glede veljavnosti, zanesljivosti in uporabnosti ugotovitev. 

Raziskava je bila namreč omejena na izbrano podjetje in znotraj njega na dve populaciji 

(zaposlenih in vodij), ki zaradi predpostavk raziskave nista vključevala vseh zaposlenih v 

podjetju. Ugotovitve smo oblikovali s statističnim sklepanjem na podlagi vzorcev vsake izmed 

populacij (ločeno in združeno). Čeprav smo pri slučajnostnem vzorčenju vsake izmed populacij 

upoštevali načelo veljavnosti, smo zaradi omejenega časa za odgovor  na vprašalnik (znotraj 

enega tedna) verjetno dobili manj odgovorov, kot bi jih sicer. Hkrati smo iz analiz izločali 

neustrezne oziroma manjkajoče odgovore. Kljub zagotovitvi anonimnosti je lahko pri 

odgovorih prišlo do neiskrenosti, predvsem pri oceni odnosa do konkretne spremembe, njenega 

vodenja in uspešnosti. Hkrati obstaja tveganje, da so anketiranci odgovarjali v skladu s 

pričakovanji svojih vodij. 

Pomembna omejitev raziskave se kaže v dejstvu, da se je glede odnosa do konkretne 

spremembe, njenega vodenja in uspešnosti, nanašala na pretekle, že uvedene spremembe. Z 

raziskavo teh dejavnikov pred in med uvajanjem konkretne spremembe bi namreč dobili bolj 

veljavne podatke, hkrati pa bi vnaprej zajeli tudi neuspešne spremembe in se s tem izognili 

pristranskosti pozitivne izbire, kjer posameznik pri odgovorih prikliče zanj pozitivno 

spremembo. Hkrati moramo opozoriti, da je uspešnost spremembe merjena subjektivno, kot 

mnenje anketiranca, kot tudi, da dejanske uspešnosti sprememb z omenjeno raziskavo nismo 

merili, zato je sklepanje o uspešnosti spremembe povezano zgolj z dojemanjem spremembe kot 

uspešne, in ne z objektivnimi kriteriji. 

S pravkar navedenim je povezana naslednja pomembna omejitev, ki se nanaša na izbor 

konkretne spremembe. Ker je bil vprašalnik namenjen zaposlenim na različnih področjih, v 

njegovi vsebini nismo opredelili konkretne spremembe, glede katere smo spraševali, temveč 

smo anketirance prosili, naj sami izberejo nedavno spremembo, ki je bila za njih pomembna. 

To je denimo pomenilo, da so se lahko odgovori zaposlenih nanašali na drugo spremembo kot 

odgovori njihovih vodij.  

Zaradi anonimnosti ravno tako nismo mogli zagotoviti ujemanja odgovorov med zaposlenimi 

in vodji, zato smo se morali zadovoljiti z omejitvijo, da obstaja možnost, da se ocena in 

samoocena voditeljskih značilnosti medsebojno ne ujemata. 

Ena izmed večjih omejitev je tudi možnost pristranskosti zaradi skupne metode (angl. common 

method bias) (Podsakoff idr. 2003, 879), saj smo z enotnim vprašalnikom merili vse 

obravnavane dejavnike. To omejitev smo poskušali delno ublažiti z uporabo konfirmativne 

faktorske analize. Zaradi obsežnosti vprašalnika in velikosti obeh vzorcev oziroma razmerja 



 

111 

med njimi so lahko napake pri sklepanju o posameznih dejavnikih in povezavi med njimi 

povezane z relativno premajhnim vzorcem za število obravnavanih spremenljivk. 

Čeprav smo pri oblikovanju vprašalnika upoštevali več virov in predhodnih raziskav ter smo 

dosegli relativno visoko interno konsistentnost celotnega vprašalnika in njegovih posameznih 

delov, smo zaradi obsega vprašalnika nekatere koncepte merili z manj trditvami kot drugi 

avtorji ali pa s prilagojenimi (tudi prevedenimi) trditvami. Zaradi navedenega dejstva so lahko 

nekateri dejavniki in povezava med njimi izraženi drugače. Hkrati se zavedamo, da smo z 

vključitvijo zgolj nekaterih dejavnikov v raziskavo izključili druge možne dejavnike, ki bi lahko 

vplivali na preučevane povezave. 

Glede na omejitve pričujoče raziskave bi bilo smiselno v nadaljnje raziskovanje vključiti druga 

podjetja oziroma organizacije, ali posamezno ali združeno na ravni panoge, regije, države ali 

globalno.  

Dodatno bi k razumevanju povezave med dejavniki na ravni raziskovane enote prispevala 

longitudinalna raziskava te enote, s katero bi lahko med drugim v obravnavanem obdobju 

ugotovili morebiten vpliv upoštevanih priporočil glede vodenja in komuniciranja, kot tudi vpliv 

sprememb v vodstvu ali strukturi zaposlenih in vpliv spremenjenega konteksta sprememb. 

Z vidika uporabljenih metod lahko nadaljnje raziskave razširijo uporabljeni vprašalnik z 

dodatnimi trditvami in tako povečajo njegovo veljavnost. Nadaljnje raziskave lahko poskušajo 

podrobneje opredeliti dejavnike odnosa do sprememb in voditeljskih značilnosti, tudi z uporabo 

standardiziranih vprašalnikov, ali pa vključijo nove dejavnike oziroma dimenzije vodenja in 

uspešnosti sprememb.  

Nenazadnje se lahko nadaljnje raziskave omejijo in osredotočijo na eno ali več konkretnih 

sprememb ter tako natančneje pojasnijo dejavnike situacijskega odnosa, vodenja in uspešnosti 

teh sprememb. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik za vodjo 

Priloga 2 Vprašalnik za zaposlenega 

Priloga 3 Test razlik glede odnosa do sprememb med skupino vodij in zaposlenih (t-test, 

Mann-Whitneyev U-test) 

Priloga 4  Test razlik glede trditev o zavzetosti med skupinama vodij in zaposlenih (t-test, 

Mann-Whitneyev U-test) 

Priloga 5 Test razlik glede sestavljene spremenljivke za odnos do sprememb med 

skupinama vodij in zaposlenih (t-test, Mann-Whitneyev U-test) 

Priloga 6 Faktorska analiza odnosa do sprememb (1. del) 

Priloga 7 Faktorska analiza odnosa do sprememb (2. del) 

Priloga 8 Faktorska analiza odnosa do sprememb (3. del) 

Priloga 9  Faktorska analiza odnosa do sprememb (4. del) 

Priloga 10 Faktorska analiza odnosa do sprememb (5. del) 

Priloga 11 Faktorska analiza odnosa do sprememb (6. del) 

Priloga 12  Faktorska analiza odnosa do sprememb (7. del) 

Priloga 13 Faktorska analiza odnosa do sprememb (vzorec vodij) 

Priloga 14 Faktorska analiza odnosa do sprememb (vzorec zaposlenih) 

Priloga 15 Test razlik glede sestavljenih spremenljivk za odnos do sprememb med 

skupinama vodij in zaposlenih (t-test, Mann-Whitneyev U-test) 

Priloga 16 Faktorska analiza voditeljskih značilnosti (1. del) 

Priloga 17 Faktorska analiza voditeljskih značilnosti (2. del) 

Priloga 18 Faktorska analiza voditeljskih značilnosti (vzorec zaposlenih) 

Priloga 19 Faktorska analiza voditeljskih značilnosti (vzorec vodij) 

Priloga 20 Sestavljeni spremenljivki za voditeljske značilnosti 

Priloga 21 Test razlik glede sestavljenih spremenljivk za voditeljske značilnosti med 
skupinama vodij in zaposlenih (t-test, Mann-Whitneyev U-test) 

Priloga 22 Test razlik glede voditeljskih značilnosti med skupinama vodij in zaposlenih 
(Mann-Whitneyev U-test) 

Priloga 23 Korelacijska analiza odnosa do sprememb in voditeljskih značilnosti 

Priloga 24 Korelacijska analiza odnosa do sprememb in voditeljskih značilnosti (vzorec 
vodij) 

Priloga 25 Test razlik glede konteksta in vodenja spremembe med skupinama vodij in 

zaposlenih (Mann-Whitneyev U-test) 

Priloga 26 Faktorska analiza vodenja spremembe 

Priloga 27 Korelacijska analiza vodenja spremembe, odnosa do sprememb in voditeljskih 

značilnosti 

Priloga 28 Regresijska analiza vodenja spremembe 
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Priloga 29 Test razlik glede vodenja spremembe med skupinama vodij in zaposlenih (Mann-

Whitneyev U-test) 

Priloga 30 Faktorska analiza konteksta spremembe 

Priloga 31 Korelacijska analiza konteksta spremembe, vodenja sprememb, odnosa do 

sprememb in voditeljskih značilnosti 

Priloga 32 Regresijska analiza konteksta spremembe 

Priloga 33 Regresijska analiza vodenja spremembe (vzorec vodij) 

Priloga 34 Regresijska analiza vodenja spremembe (vzorec zaposlenih) 

Priloga 35 Test razlik glede konteksta in uspešnosti spremembe med skupinama vodij in 
zaposlenih (Mann-Whitneyev U-test) 

Priloga 36 Primerjava ključnih dejavnikov glede na spol 

Priloga 37 Primerjava ključnih dejavnikov glede na število let delovnih izkušenj v Skupini 
Gorenje 

Priloga 38 Primerjava ključnih dejavnikov glede na starostne skupine 

Priloga 39 Primerjava ključnih dejavnikov glede na področje dela 

Priloga 40 Primerjava razlik med starostnimi skupinami glede odpora do sprememb 

Priloga 41 Primerjava razlik med področji dela glede odpora do sprememb



Priloga 1 

 

 

Prosim označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami. 

1. del: Odnos do sprememb (11 trditev) 1 2 3 4 5 

Spremembe so del življenja in jih pozitivno sprejemam.      

Nove ideje podpiram.      

Spremembe so tvegane in negotove.*      

Spremembe povzročijo več problemov kot rešitev.*      

Nameravam storiti vse, da se spremembe uvedejo.      

Spremembe izboljšujejo pogoje dela.      

Od sprememb imam koristi.      

Spremembe so neprijetne.*      

Nova pravila hitro sprejmem.      

Spremembe so mi v napoto pri delu.*      

Opomba: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži. 
Trditve, označene s *, so kodirane nasprotno kot ostale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

Prosim označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami. 

2. del: Voditeljske značilnosti (20 trditev) 1 2 3 4 5 

Sodelavci me vidijo kot pošteno in zaupanja vredno osebo.      

Načrtno gradim in vzdržujem kulturo medsebojnega zaupanja.      

Svojim sodelavcem omogočam samostojno sprejemanje odločitev.      

Sprejemam in upoštevam ideje svojih sodelavcev.      

Sodelavce spoštujem in jim dajem občutek pomembnosti.      

Znam izbrati aktivnosti, ki bodo pomembne za dolgoročni uspeh podjetja.      

Sodelavce spodbujam, da izražajo svoje mnenje in predloge.      

Pri sodelavcih prepoznam počutje (kadar se počutijo dobro ali slabo).      

Znam premagati ovire pri doseganju ciljev.      

Zagovarjam uporabo standardov in pravil.      

Prepoznam priložnosti in nevarnosti znotraj podjetja in v okolju.      

Nisem zadovoljen s povprečjem, želim doseči največ, kar je možno.      

Odločitve sprejemam na podlagi podatkov in analiz.      

Sodelavce znam navdušiti in jih prepričati.      

Zavedam se svojih čustev in znam obvladovati stres.      

Pozoren sem na napake in odstopanja od mojih navodil.      

Jasno razlagam vizijo in dolgoročne usmeritve podjetja.      

Pri doseganju ciljev sem vztrajen in neomajen.      

Pri delu sem pozoren na vse mogoče vidike in podrobnosti.      

Pri razporejanju dela se samostojno odločim, kaj mora biti opravljeno in kako.      

Opomba: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži.  

 



Priloga 1  

 

Pomislite na konkretno spremembo, v kateri ste bili udeleženi v zadnjem času. V povezavi s to 

spremembo označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

3. del: Odnos do konkretne spremembe (11 trditev) 1 2 3 4 5 

Spremembo sem sprejel kot pozitivno.      

Spremembo sem podprl.      

Sprememba je bila tvegana.*      

Sprememba je povzročila več problemov kot rešitev.*      

Naredil sem vse, kar je v moji moči, da bi se sprememba uvedla.      

Sprememba je izboljšala pogoje dela.      

Sprememba je meni osebno koristila.      

Sprememba je bila neprijetna.*      

Nova pravila, ki so bila posledica spremembe, sem hitro sprejel.      

Sprememba mi je bila v napoto pri delu.*      

Opomba: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži. 
Trditve, označene s *, so kodirane nasprotno kot ostale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V povezavi s konkretno spremembo, ki jo imate v mislih, označite, v kolikšni meri se strinjate 

z naslednjimi trditvami: 



Priloga 1 

 

4. del: Kontekst in vodenje spremembe (16 trditev) 1 2 3 4 5 

Sprememba je bila nujna za uspeh Skupine Gorenje.      

Sprememba je bila uspešno uvedena.      

Sprememba je pomembno vplivala na moje delo.      

Sprememba je posledica prilagajanja zunanjim spremembam (izven Skupine 

Gorenje). 

     

Sprememba je bila natančno opredeljena.      

Mislim, da je vodstvo naredilo napako z uvajanjem te spremembe.*      

Sprememba je bila uvedena hitro.      

Sprememba je bila omejena na moj oddelek.      

Spremembo sem pravočasno in jasno komuniciral.      

V vodstvu smo imeli enoten pogled na spremembo.      

Naredil sem vse, da bi bila sprememba uspešna.      

Pri spremembi sem vodil z zgledom.      

Sodelavce sem vključeval v spremembo in upošteval njihove pomisleke.      

Sodelavce sem navdušil in motiviral za spremembo.      

Sodelavcem sem uspešno predstavil razlog in koristi spremembe.      

Moja vloga je bila ključna za uspešnost spremembe.      

Opomba: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži. 

Trditve, označene s *, so kodirane nasprotno kot ostale. 

  

 

 

 

 

 



Priloga 1  

 

5. del: Demografski podatki 

Spol: Moški / Ženska 

Starost: do vključno 30 let / 31 – 40 let / 41 – 50 let / 51 – 60 let / 61 let ali več 

Delovne izkušnje v Skupini Gorenje: do vključno 5 let / 6 – 15 let / 16 – 25 let / 26 – 35 let / 

več kot 35 let 

Področje dela: Prodaja / Operacije / Finance in ekonomika / Ostalo 

 





Priloga 2 

  

 

 

Prosim označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami. 

1. del: Odnos do sprememb (10 trditev) 1 2 3 4 5 

Spremembe so del življenja in jih pozitivno sprejemam.      

Nove ideje podpiram.      

Spremembe so tvegane in negotove.*      

Spremembe povzročijo več problemov kot rešitev.*      

Nameravam storiti vse, da se spremembe uvedejo.      

Spremembe izboljšujejo pogoje dela.      

Od sprememb imam koristi.      

Spremembe so neprijetne.*      

Nova pravila hitro sprejmem.      

Spremembe so mi v napoto pri delu.*      

Opomba: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži. 
Trditve, označene s *, so kodirane nasprotno kot ostale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosim označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vašega nadrejenega vodjo – tistega, 

ki ima funkcijo (M/Ž): direktor, pomočnik direktorja, izvršni direktor, pomočnik izvršnega 
direktorja, pomočnik člana uprave. 



Priloga 2 

 

2. del: Voditeljske značilnosti (20 trditev) 1 2 3 4 5 

Vodja je poštena in zaupanja vredna oseba.      

Vodja načrtno gradi in vzdržuje kulturo medsebojnega zaupanja.      

Vodja nam omogoča samostojno sprejemanje odločitev.      

Vodja sprejema in upošteva naše ideje.      

Vodja nas spoštuje in nam daje občutek pomembnosti.      

Vodja zna izbrati aktivnosti, ki bodo pomembne za dolgoročni uspeh podjetja.      

Vodja nas spodbuja, da izražamo svoje mnenje in predloge.      

Vodja prepozna moje počutje (kadar se počutim slabo ali dobro).      

Vodja zna premagati ovire pri doseganju ciljev.      

Vodja zagovarja uporabo standardov in pravil.      

Vodja prepozna priložnosti in nevarnosti znotraj podjetja in v okolju.      

Vodja ni zadovoljen s povprečjem, želi doseči največ, kar je možno.      

Vodja sprejema odločitve na podlagi podatkov in analiz.      

Vodja nas zna navdušiti in prepričati.      

Vodja se zaveda svojih čustev in zna obvladovati stres.      

Vodja je pozoren na napake in odstopanja od svojih navodil.      

Vodja jasno razlaga vizijo in dolgoročne usmeritve podjetja.      

Vodja je vztrajen in neomajen pri doseganju ciljev.      

Vodja je pri delu pozoren na vse mogoče vidike in podrobnosti.      

Vodja se pri razporejanju dela samostojno odloči, kaj mora biti opravljeno in 

kako. 

     

Opomba: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži.  

 



Priloga 2  

 

Pomislite na konkretno spremembo, v kateri ste bili udeleženi v zadnjem času. V povezavi s to 

spremembo označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

3. del: Odnos do konkretne spremembe (10 trditev) 1 2 3 4 5 

Spremembo sem sprejel kot pozitivno.      

Spremembo sem podprl.      

Sprememba je bila tvegana.*      

Sprememba je povzročila več problemov kot rešitev.*      

Naredil sem vse, kar je v moji moči, da bi se sprememba uvedla.      

Sprememba je izboljšala pogoje dela.      

Sprememba je meni osebno koristila.      

Sprememba je bila neprijetna.*      

Nova pravila, ki so bila posledica spremembe, sem hitro sprejel.      

Sprememba mi je bila v napoto pri delu.*      

Opomba: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži. 
Trditve, označene s *, so kodirane nasprotno kot ostale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

V povezavi s konkretno spremembo, ki jo imate v mislih, označite, v kolikšni meri se strinjate 

z naslednjimi trditvami: 

4. del: Kontekst in vodenje spremembe (16 trditev) 1 2 3 4 5 

Sprememba je bila nujna za uspeh Skupine Gorenje.      

Sprememba je bila uspešno uvedena.      

Sprememba je pomembno vplivala na moje delo.      

Sprememba je posledica prilagajanja zunanjim spremembam (izven Skupine 

Gorenje). 

     

Sprememba je bila natančno opredeljena.      

Mislim, da je vodstvo naredilo napako z uvajanjem te spremembe.*      

Sprememba je bila uvedena hitro.      

Sprememba je bila omejena na moj oddelek.      

Vodja je pravočasno in jasno komuniciral spremembo.      

Vodstvo je imelo enoten pogled na spremembo.      

Vodja je naredil vse, da bi bila sprememba uspešna.      

Vodja je pri spremembi vodil z zgledom.      

Vodja nas je vključeval v spremembo in upošteval naše pomisleke.      

Vodja nas je navdušil in motiviral za spremembo.      

Vodja je znal prikazati razlog in koristi spremembe.      

Vloga vodje je bila ključna za uspešnost spremembe.      

Opomba: 1 –  sploh ne drži, 2 – večinoma ne drži, 3 – delno drži, 4 – pretežno drži in 5 – v celoti drži.  

Trditve, označene s *, so kodirane nasprotno kot ostale. 
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5. del: Demografski podatki 

Spol: Moški / Ženska 

Starost: do vključno 30 let / 31 – 40 let / 41 – 50 let / 51 – 60 let / 61 let ali več 

Delovne izkušnje v Skupini Gorenje: do vključno 5 let / 6 – 15 let / 16 – 25 let / 26 – 35 let / 

več kot 35 let 

Področje dela: Prodaja / Operacije / Finance in ekonomika / Ostalo 





Priloga 3 
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Opomba: Trditve so podane v obliki ocene (vidik zaposlenih). 

Voditeljske značilnosti in usmerjenost… …k 

ljudem 

…k 

opravilom 

Vodja je poštena in zaupanja vredna oseba. X  

Vodja načrtno gradi in vzdržuje kulturo medsebojnega zaupanja. X  

Vodja nam omogoča samostojno sprejemanje odločitev. X  

Vodja sprejema in upošteva naše ideje. X  

Vodja nas spoštuje in nam daje občutek pomembnosti. X  

Vodja zna izbrati aktivnosti, ki bodo pomembne za dolgoročni uspeh 

podjetja. 
X  

Vodja nas spodbuja, da izražamo svoje mnenje in predloge. X  

Vodja prepozna moje počutje (kadar se počutim slabo ali dobro). X  

Vodja zna premagati ovire pri doseganju ciljev.  X 

Vodja zagovarja uporabo standardov in pravil.  X 

Vodja prepozna priložnosti in nevarnosti znotraj podjetja in v okolju.  X 

Vodja ni zadovoljen s povprečjem, želi doseči največ, kar je možno.  X 

Vodja sprejema odločitve na podlagi podatkov in analiz.  X 

Vodja nas zna navdušiti in prepričati. X  

Vodja se zaveda svojih čustev in zna obvladovati stres.  X 

Vodja je pozoren na napake in odstopanja od svojih navodil.  X 

Vodja jasno razlaga vizijo in dolgoročne usmeritve podjetja.  X 

Vodja je vztrajen in neomajen pri doseganju ciljev.  X 

Vodja je pri delu pozoren na vse mogoče vidike in podrobnosti.  X 

Vodja se pri razporejanju dela samostojno odloči, kaj mora biti opravljeno 

in kako. 
 X 
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