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Povzetek
V naši raziskavi nas je zanimalo, kakšna so stališča zaposlenih do dela od doma oz.
hibridnega načina dela, ter če so se le-ta spremenila v času epidemije. S pomočjo e-pošte in
različnih družbenih omrežij smo dosegle 47 udeležencev s povprečno starostjo 33 let, pri
čemer je vzorec vključeval 34 žensk in 13 moških ter 5 predsednikov uprave, 14 vodij HR
tima in 28 drugih zaposlenih, ki so izpolnili spletni vprašalnik. Rezultati so s pomočjo
statistične analize v programu R studio in MS Excel pokazali, da so skoraj vsi udeleženci v
času epidemije preizkusili hibridni način dela, ter da so se stališča glede posameznih aspektov
hibridnega dela nekoliko spremenila. Hibridni način dela bi udeleženci radi izbrali tudi v
prihodnje, saj imajo do njega več pozitivnih kot negativnih stališč. Pridobljena stališča,
prednosti in ovire hibridnega načina dela so pomembni predvsem za vodje organizacij in HR
timov zaradi zagotavljanja čim boljših pogojev za prihodnjo uporabo hibridnega načina dela.
Rezultati so prav tako koristen prispevek slovenskim raziskovalcem na tem področju, saj
raziskav na slovenskem vzorcu ni veliko.

Uvod
V preteklosti je raziskovanje dela zajemalo tradicionalne, nam že znane vidike dela, ki

jih je epidemija v veliki meri spremenila. V sedanjem času, ko je hibridni način dela postal
del vsakdanjega poslovnega življenja, pa nas zanima kakšna so stališča tistih, ki ga izvajajo in
kakšna so njihova pričakovanja glede takšnega načina dela za prihodnost.

Raziskava Global survey of company leaders and knowledge workers (b.d.) je
pokazala, da že 68 % delavcev trenutno dela v pisarni in na daljavo, pri čemer jih kar 98 %
meni, da bo tudi v prihodnosti v delo vključen kombiniran način dela. V kolikšni meri je
hibridni način že prisoten in celo zaželen način dela, kaže tudi podatek, da celo 58 %
delavcev razmišlja o odpovedi, če bi se bilo potrebno vrniti v pisarno za polni delovni čas.

Čeprav obstajajo velike prednosti hibridnega načina dela, raziskovalci omenjajo
povišano stopnjo izgorelosti, preobremenjenosti in težav zaradi izpostavljanja računalniškim
zaslonom pri zaposlenih. Prav tako avtorji tudi navajajo, da je tehnološka oprema eden izmed
najpomembnejših faktorjev kvalitete in zadovoljstva s hibridnim načinom dela. Največji
strahovi direktorjev in menedžerjev glede uvajanja hibridnega načina dela kot stalnega, pa so
vezani predvsem na znižanje produktivnosti njihovih zaposlenih. Kljub njihovim pomislekom
pa so rezultati raziskav spodbudni – fleksibilnost delovnega časa je tista, ki vodi k bolj
uspešnemu delovanju podjetja, hkrati pa so za uspešnost potrebni še pozitivno vzdušje,
zaupanje in občutek opolnomočenosti med zaposlenimi (Gartner, b.d.).

Kako torej prilagoditi pristope k delu in vzdrževati kakovost delovanja? Raziskave
kažejo, da se je potrebno usmeriti k na človeka usmerjenemu dizajnu, ki omogoča
fleksibilnost, inovativnost in temelji na empatiji in rezultatih pri delu (Gartner, b.d.).

Pretekla raziskava (Global survey of company leaders and knowledge workers, b.d.)
prikazuje perspektivo vodilnih pozicij v organizaciji, kar pa ne omogoča pridobivanja



celostne slike stanja v določeni organizaciji. Mnenja vseh vključenih zato gotovo doprinašajo
k vpogledu v nov in dinamičen pristop k delu, skupaj z vsemi prednostmi in slabostmi.

Ker je omenjena raziskava omejena na ameriške vzorce (Global survey of company
leaders and knowledge workers, b.d.), je potrebno pridobiti tudi rezultate, ki so relevantni in
specifični za našo državo, saj so državne in organizacijske strukture kulturno, ekonomsko in
politično pogojene, zaradi česar obstaja omejena možnost posploševanja. Raziskovanje
slovenskega delovnega trga in podjetij v Sloveniji bo doprineslo k razvoju teorije na področju
hibridnega načina dela ter omogočilo njegovo stabilno vpeljavo v organizacijsko strukturo,
prav tako pa bi v primeru močnih pozitivnih učinkov takšnega dela lahko vplivalo tudi na
nekatere okvire zakonskega in delovnega prava.

Namen naše raziskave je raziskati stališča vseh zaposlenih, s poudarkom na vodjih
podjetja, vodjih kadrovskih služb in ostalih delavcih, do hibridnega načina dela. Osredotočili
se bomo na tri časovna obdobja, obdobje pred epidemijo COVID-19, med epidemijo in
obdobje po epidemiji. Na podlagi prebrane literature smo si zastavili naslednja raziskovalna
vprašanja in hipoteze, ki se osredotočajo na več področij dela na daljavo oz. hibridnega
načina dela:
Raziskovalno vprašanje 1: Ali obstajajo razlike med pogostostjo dela na daljavo pred in
med časom pandemije COVID-19?
H1: Predvidevamo, da se je delo na daljavo v času pred in med epidemijo COVID-19
povečalo.
Raziskovalno vprašanje 2: Ali obstajajo razlike v frekvencah pridevnikov, s katerimi so
udeleženci opisali hibridni način dela pred in med časom pandemije COVID-19?
H2: Predvidevamo, da obstajajo razlike v frekvencah pridevnikov, s katerimi so udeleženci
opisali hibridni način dela pred in med časom pandemije COVID-19.
Raziskovalno vprašanje 3: Ali obstajajo razlike v zadovoljstvu s hibridnim načinom dela
med časoma pred in med časom pandemije COVID-19?
H3: Predvidevamo, da obstajajo razlike v zadovoljstvu s hibridnim načinom dela med časoma
pred in med časom pandemije COVID-19.
Raziskovalno vprašanje 4: Ali obstajajo razlike v frekvenci izbranih razlogov, zakaj je
udeležencem všeč delo na daljavo pred in med časom pandemije COVID-19?
H4: Predvidevamo, da obstajajo razlike v frekvenci izbranih razlogov, zakaj je udeležencem
všeč delo na daljavo pred in med časom pandemije COVID-19.
Raziskovalno vprašanje 5: Ali obstajajo razlike v frekvenci izbranih ovir pri delu na daljavo
pred in med časom pandemije COVID-19?
H5: Predvidevamo, da obstajajo razlike v frekvenci izbranih ovir pri delu na daljavo pred in
med časom pandemije COVID-19.
Raziskovalno vprašanje 6: Kakšna je verjetnost, da bi v prihodnje še delali s pomočjo
hibridnega načina dela, če bi bil na voljo?
H6: Predvidevamo, da bi večina oseb zelo verjetno v prihodnje še delala s pomočjo
hibridnega načina dela, če bi bil na voljo.

Metoda
Udeleženci

V naši raziskavi je sodelovalo 47 udeležencev, od tega 34 žensk s povprečno starostjo
33 let. Med njimi je imelo pet udeležencev srednješolsko izobrazbo, 14 višje/visokošolsko,
28 pa jih je imelo opravljen magisterij ali doseženo višjo stopnjo izobrazbe. Vodij oz.
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predsednikov uprave je bilo pet, vodij HR tima 14, preostalih 28 udeležencev pa je bilo
zaposlenih na drugih delovnih pozicijah.

Pripomočki
V raziskavi smo uporabile spletni anketni vprašalnik 1ka, ki smo ga sestavile glede na

področja, ki so nas najbolj zanimala. Anketna vprašanja so se nanašala na pogostost dela od
doma pred epidemijo in sedaj, opis hibridnega načina dela z različnimi pridevniki, zaznane
prednosti in slabosti takšnega načina dela ter zadovoljstvo z njim, druga pa so se nanašala na
to, s kolikšno verjetnostjo bi udeleženci v bodoče še izbrali hibridni način dela in kakšna
kombinacija dela od doma bi jim bila pri tem najbolj všeč. Prav tako smo v anketni
vprašalnik vključili tudi vprašanja, vezana na nekatere demografske podatke (spol, starost,
izobrazba, delovno mesto). Celoten anketni vprašalnik je dostopen v Prilogi 1.

Postopek
Postopek vzorčenja in zbiranja podatkov

Udeležence smo dosegle s pomočjo vzorčenja po metodi snežne kepe, pri čemer smo
dvakrat pisale na 22 e-mail naslovov vodij uprave ter HR timov, ki smo jih prosile, da
izpolnijo in posredujejo spletni anketni vprašalnik še drugim zaposlenim, poleg tega pa smo
vprašalnik objavile v Facebook skupinah HRM, The New World in Psihologija dela in
organizacije ter na dveh osebnih LinkedIn profilih. Vprašalnik je odprlo 192 oseb, zgolj 47
udeležencev pa je vprašalnik izpolnilo do konca in se tako uvrstilo v končni vzorec.

Opis obdelave podatkov
Nominalne spremenljivke (npr. pogostost dela na daljavo, prednosti in ovire dela na

daljavo) smo pred analizo rezultatov spremenile v faktorsko obliko, nekatere intervalne in
ordinalne spremenljivke (npr. starost, zadovoljstvo) pa smo pustile v numerični obliki.
Podatke smo obdelale s pomočjo statističnih programov R studio in MS Excel. Ker se je
spremenljivka, ki nas je v raziskavi zanimala (zadovoljstvo), porazdeljevala po nenormalni
porazdelitvi, smo za statistično obdelavo uporabile Kruskal-Wallisov neparametrični test.
Ostalih razlik v stališčih do hibridnega načina dela v času pred epidemijo in sedaj nismo
merile zaradi premajhnega vzorca udeležencev.

Rezultati

Tabela 1.
Frekvenčna tabela pogostosti dela na daljavo pri udeležencih pred epidemijo in sedaj.

Pogostost dela na daljavo Pred epidemijo Sedaj

Enkrat na teden 12 6

Več kot enkrat na teden 2 25

Vsak dan 4 13

Nisem delal na tak način 29 3
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V času epidemije se je opazno povečala količina dela na daljavo, pri čemer več kot
polovica udeležencev trenutno dela na daljavo več kot enkrat na teden, zgolj trije udeleženci
pa v tem trenutku ne delajo na tak način (Tabela 1).

Tabela 2.
Frekvenčna tabela posameznih pridevnikov pred epidemijo in sedaj.

Pridevniki Pred epidemijo Sedaj

Zabaven 9 9

Dolgočasen 6 11

Prijeten 30 37

Neprijeten 3 4

Enostaven 21 25

Zahteven 16 16

Opaziti je mogoče velik porast opisov hibridnega načina dela s pridevnikom
dolgočasen, do nekolikšnega povečanja pa je prišlo tudi pri količini opisov s pridevniki
prijeten, neprijeten in enostaven. Število ostalih opisov je ostalo nespremenjeno (Tabela 2).

Tabela 3.
Frekvenčna tabela prednosti dela na daljavo pred epidemijo in sedaj.

Prednosti pri delu na daljavo Pred epidemijo Sedaj

Nižji stroški za prevoz 21 21

Manj stresen začetek dneva 29 30

Več časa za družino 20 18

Več časa za druge aktivnosti 28 27

Bolj fleksibilen delovni čas 35 29

Udobnost domačega okolja 33 29

Razvijanje tehnoloških kompetenc 6 12

Izmed navedenih prednosti dela na daljavo se je močno povečala količina opisov
prednosti razvijanje tehnoloških kompetenc, nekoliko pa se je povečala tudi količina opisov
prednosti manj stresen začetek dneva. Po drugi strani se je nekoliko zmanjšala količina
opisov prednosti več časa za družino, več časa za druge aktivnosti, bolj fleksibilen delovni
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čas in udobnost domačega okolja. Število opisov prednosti nižji stroški za prevoz je ostalo
nespremenjeno (Tabela 3).

Tabela 4.
Frekvenčna tabela slabosti dela na daljavo pred epidemijo in sedaj.

Ovire pri delu na daljavo Pred epidemijo Sedaj

Več dela 5 5

Manjša interakcija s sodelavci 34 37

Telesne težave 3 12

Duševne težave 4 14

Slabša komunikacija s sodelavci 29 20

Pomanjkanje tehničnih pripomočkov 26 4

Slabše usklajevanje službenega in zasebnega
življenja

14 18

Izmed navedenih slabosti dela na daljavo se je močno povečala količina opisov
telesne in duševne težave ter nekoliko povečala količina opisov slabše usklajevanje
službenega in zasebnega življenja in manjša interakcija s sodelavci. Po drugi strani se je
nekoliko zmanjšala količina opisov slabša komunikacija s sodelavci, močno pa se je
zmanjšala količina opisov pomanjkanje tehničnih pripomočkov. Količina dela tekom
epidemije je ostala nespremenjena (Tabela 4).

Do statistično pomembnih razlik v zadovoljstvu s hibridnim načinom dela glede na
čas epidemije (pred epidemijo in sedaj) ni prišlo (H = 1,88, p = 0,76), kar pomeni, da se
zadovoljstvo udeležencev s hibridnim načinom dela v tem času ni pomembno spremenilo.

Rezultati so pokazali, da bi kar 72 % oseb v prihodnosti zelo verjetno delalo na
daljavo, če bi bilo to mogoče, 19 % bi jih to počelo precej verjetno, 9 % pa bi jih to mogoče
počelo. Prav tako bi jih 47 % v prihodnosti najraje delalo v kombinaciji tri dni dela v službi
in dva dni dela na daljavo, približno 32 % pa bi najraje delalo dva dni v službi in tri dni na
daljavo, če bi v njihovem podjetju uvedli hibridni način dela.

Razprava
Glede na rezultate lahko sprejmemo prvo hipotezo, in sicer, da je delo na daljavo v

času epidemije bolj pogosto kot pred epidemijo. Pred epidemijo je na daljavo delala manj kot
polovica udeležencev, sedaj pa samo še trije na tak način ne delajo. Čeprav je delo na daljavo
v nekaterih poklicih že dlje časa prisotno, pa je epidemija močno spremenila način dela pri
večini poklicev, kot se je pokazalo že v raziskavi Global Survey of Company Leaders and
Knowledge workers (b.d.).

Našo drugo hipotezo lahko delno sprejmemo. Ne obstajajo razlike med pogostostjo
pridevnikov zabaven in zahteven, s katerimi udeleženci opisujejo hibridni način dela pred in
med časom epidemije. Prav tako se je frekvenca pridevnika neprijeten povečala zgolj za 1,
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večje razlike pa lahko opazimo pri frekvencah pridevnikov dolgočasen, prijeten in enostaven.
Osebnostne lastnosti, domače okolje, dostopnost tehničnih pripomočkov in narava
posameznikovega delovnega mesta lahko vplivajo na pozitivno oz. negativno zaznavanje
hibridnega načina dela. Prav tako lahko na dobljene rezultate vpliva tudi retrospektivno
odgovarjanje udeležencev na postavke, saj ima skoraj dvoletno obdobje epidemije lahko
značilno vlogo v zaznavanju hibridnega načina dela kot dolgočasnega, predvsem za tiste, ki
so bolj nagnjeni k dinamičnemu delu ali nimajo ustreznega delovnega-domačega okolja.

Glede na statistično neznačilne razlike dobljene prek analize odgovorov udeležencev,
lahko zaključimo, da tretje hipoteze ne moremo sprejeti. Čeprav nekatere raziskave (Bosua in
sod, 2012; Gajedran in Harrison, 2007) izpostavljajo višjo produktivnost, dobro počutje,
zvišano zadovoljstvo in znižani stres ter blagostanje zaposlenih pri delu na daljavo, je dolgo
trajanje epidemije zelo verjetno vplivalo na zadovoljstvo udeležencev s hibridnim načinom
dela. Ker ne obstaja veliko empirične podlage na področju zadovoljstva s hibridnim načinom
dela, lahko to še dodatno otežuje primerjanje in posploševanje rezultatov, vendar pa
predvidevamo, da bi bili rezultati nekoliko drugačni, če bi raziskavo izvedli v prvem obdobju
epidemije.

Četrto hipotezo lahko delno sprejmemo, saj so udeleženci podobne prednosti pri delu
na daljavo izpostavljali pred in med časom epidemije. Večje razlike v frekvencah lahko
najdemo pri prednosti razvijanje tehnoloških kompetenc, ki jo je dvakrat več udeležencev
izbralo med epidemijo v primerjavi s časom pred epidemijo. Na drugi strani se je zmanjšalo
število udeležencev, ki so izbrali prednosti bolj fleksibilen delovni čas in udobnost domačega
okolja. Pri količini udeležencev, ki so izbrali ostale prednosti, ni prišlo do večjih razlik pred
in med časom epidemije. Presenetljivo je, da so udeleženci v manjši meri zaznali fleksibilnost
delovnega časa in udobnost domačega okolja kot prednost dela na daljavo, saj Gartner (b.d.)
izpostavlja fleksibilnost delovnega časa kot tisto, ki teži k bolj uspešnemu delovanju. Po
drugi strani izpostavlja pozitivno vzdušje med sodelavci, zaupanje in občutek opolnomočenja
kot predispozicijske faktorje, preko katerih bi bila fleksibilnost delovnega časa lahko zaznana
kot pozitivna. Prav tako je epidemija “izsilila” tudi potrebo po razvoju računalniških
kompetenc, saj se je bilo potrebno naučiti uporabe različnih aplikacij za komunikacijo, kar je
v skladu z našimi rezultati.

Na podlagi frekvenc izbranih ovir dela na daljavo lahko delno sprejmemo tudi peto
hipotezo. Pri oviri več dela ni prišlo do razlik v številu udeležencev, ki so to oviro izbrali,
prišlo pa je do povečanega števila udeležencev, ki menijo, da manjša interakcija s sodelavci,
telesne težave, duševne težave in slabše usklajevanje službenih in družinskih aktivnosti
predstavljajo ovire pri delu na daljavo. Podobne ovire navaja tudi Gartner (b.d.) in sicer
duševne težave kot so izgorelost in preobremenjenost, telesne težave zaradi sedenja pred
računalnikom in strah pred izključenostjo iz delovne skupine. O zmanjšani neformalni
komunikaciji med sodelavci in zabrisani meji med zasebnim življenjem in delom pa poročajo
rezultati Rakinić idr. (2020). Po drugi strani se je zmanjšalo število udeležencev, ki so pri
delu na daljavo zaznali slabšo komunikacijo s sodelavci in pomanjkanje tehničnih
pripomočkov kot ovire, kar pomeni da so v času epidemije pridobili tehnične pripomočke za
delo na daljavo in ohranjali ali celo izboljšali komunikacijo s svojimi kolegi. Podobne
rezultate so dobile tudi Rakinić idr. (2020), pri čemer so njihovi udeleženci poročali, da je pri
delu na daljavo prisotne več formalne komunikacije (npr. preko e-pošte) ter pogostejše
poročanje sodelavcem o svojem delu.

Šesto hipotezo smo sprejele, saj je večina udeležencev označila, da bi v prihodnosti
zelo verjetno delala s pomočjo hibridnega načina dela. Naši rezultati se skladajo z rezultati
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Global Survey of Company Leaders and Knowledge workers (b.d.), kjer je 98 % vprašanih
delavcev poročalo, da bi tudi v prihodnje delalo na hibriden način.

Izbrana tema je pomembna predvsem za vodje organizacij in vodje HR timov.
Pomembno je, da se zavedajo, kakšna so stališča zaposlenih do dela na daljavo oz. hibridnega
načina dela, ter kaj zaposleni zaznavajo kot prednosti in ovire. Razvidno je, da se število
organizacij, ki uporablja takšen način dela, povečuje in obstaja velika verjetnost, da se bo
hibridni način dela tudi v bodoče ohranil. Poznavanje ovir pri delu na daljavo je pomembno
predvsem zato, da bi jih poskušali odstraniti in zagotoviti čim boljše pogoje, saj bodo tako
lažje dosegali zadovoljstvo in uspešnost svojih zaposlenih. Hipoteze smo oblikovale na
podlagi raziskav, ki so bile narejene na ameriških vzorcih, ki vključujejo kulturni in socialni
vpliv, slovenske raziskave hibridnega načina dela pa v tem trenutku niso na razpolago, zato
lahko naše ugotovitve pripomorejo tudi k razumevanju mnenj in izkušenj slovenskih
delavcev s hibridnim načinom dela.

Glavna omejitev naše raziskave je premajhen odziv udeležencev. Kljub temu, da smo
dvakrat poslali vabila po e-mail naslovih in objavili na več družbenih omrežjih in skupinah,
nismo dobile dovolj velikega vzorca, da bi lahko med seboj primerjale tri načrtovane skupine
in merile razlike v stališčih udeležencev pred in med obdobjem epidemije. Poleg tega
nekateri od njih (šest oseb) niso rešili vseh anketnih vprašanj, zato smo jih morali izločiti iz
vzorca, ker je bilo manjkajočih podatkov pri teh osebah preveč. Nekatere postavke jim morda
tudi niso bile dovolj razumljive, saj smo spraševale za različna obdobja in sicer pred in med
epidemijo in je ponekod lahko prišlo do napačne interpretacije postavk. Posledično rezultatov
ne moremo posplošiti na vse slovenske organizacije. Še ena izmed omejitev naše raziskave bi
lahko bil čas, v katerem smo izvajale raziskavo, saj je minilo več kot leto in pol od začetka
epidemije in občutki nemoči, negotovosti in stagnacije v veliki meri vplivajo tudi na psihično
stanje zaposlenih, posledično pa na njihovo zaznavanje načinov dela pred epidemijo in sedaj.

V prihodnosti bi bilo tako potrebno ponoviti raziskavo, izboljšati anketni vprašalnik in
njegove postavke ter ga dopolniti z drugimi relevantnimi področji hibridnega načina dela, in
pridobiti čim večji vzorec zaposlenih v Sloveniji.

Zaključki
Na osnovi naše raziskave lahko zaključimo, da so skoraj vsi udeleženci v času

epidemije preizkusili hibridni način dela, ter da so se stališča do dela od doma, predvsem na
področju ovir pri delu od doma, nekoliko spremenila od začetka epidemije do sedaj. Poleg
tega se je izkazalo, da je hibridni način dela nekaj, kar bi udeleženci v prihodnje radi izbrali,
kar pomeni, da imajo do takšnega načina dela več pozitivnih kot negativnih stališč oz. da v
njem vidijo več prednosti kot slabosti. Ne glede na omejitve naše raziskave, lahko naši
rezultati služijo vodjam HR timov in direktorjem kadrovskih podjetij, saj lahko z njihovo
pomočjo le-ti dobijo širšo sliko o uporabnosti hibridnega načina dela in spoznajo stališča
svojih zaposlenih ter jim pomagajo in zagotovijo čim boljše delovne pogoje.
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Priloga 1

Vprašalnik izpolnjujem kot
vodja ali direktor ali CEO ali predsednik uprave
vodja HR teama
zaposleni

Kako pogosto ste pred začetkom epidemije delali na daljavo?
enkrat na teden
več kot enkrat na teden
vsak dan
nisem delal na tak način

Kako pogosto sedaj delate na daljavo?
enkrat na teden
več kot enkrat na teden
vsak dan
ne delam na tak način

Kako bi pred začetkom epidemije opisali hibridni način dela? Označite vse spodaj naštete
pridevnike, ki so po vašem mnenju takrat najbolje opisali hibridni način dela. Možnih je več
odgovorov.

zabaven
dolgočasen
prijeten
neprijeten
enostaven
zahteven

Kako bi sedaj opisali hibridni način dela? Označite vse spodaj naštete pridevnike, ki po
vašem mnenju sedaj najbolje opisujejo hibridni način dela. Možnih je več odgovorov.

zabaven
dolgočasen
prijeten
neprijeten
enostaven
zahteven

Na 5-stopenjski lestvici označite, v kolikšni meri ste zadovoljni s hibridnim delom
bili pred epidemijo

zelo nezadovoljen
precej nezadovoljen
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niti nezadovoljen niti zadovoljen
precej zadovoljen
zelo zadovoljen

sedaj
zelo nezadovoljen
precej nezadovoljen
niti nezadovoljen niti zadovoljen
precej zadovoljen
zelo zadovoljen

Kaj vam je bilo na začetku epidemije najbolj všeč pri delu na daljavo? Možnih je več
odgovorov.

nižji stroški za prevoz
manj stresen začetek dneva
več časa za družino
več časa za druge aktivnosti
bolj fleksibilen delovni čas
udobnost domačega okolja
razvijanje tehnoloških kompetenc

Kaj vam je sedaj najbolj všeč pri delu na daljavo? Možnih je več odgovorov.
nižji stroški za prevoz
manj stresen začetek dneva
več časa za družino
več časa za druge aktivnosti
bolj fleksibilen delovni čas
udobnost domačega okolja
razvijanje tehnoloških kompetenc

Kaj so bile po vašem mnenju največje ovire hibridnega načina dela pred začetkom epidemije?
Možnih je več odgovorov.

več dela
manjša interakcija s sodelavci
telesne težave
duševne težave
slabša komunikacija s sodelavci
pomanjkanje ustreznih tehničnih pripomočkov
slabše usklajevanje službenih in družinskih obveznosti

Kaj so po vašem mnenju sedaj največje ovire hibridnega načina dela? Možnih je več
odgovorov.

več dela
manjša interakcija s sodelavci
telesne težave
duševne težave
slabša komunikacija s sodelavci
pomanjkanje ustreznih tehničnih pripomočkov
slabše usklajevanje službenih in družinskih obveznosti

Na 5-stopenjski lestvici označite, kakšna je verjetnost, da bi v prihodnje še delali s pomočjo
hibridnega načina dela, če bi bil na voljo?

zelo malo verjetno
malo verjetno

8



mogoče
precej verjetno
zelo verjetno

Če bi v vašem podjetju uvedli hibridno delo, katera kombinacija bi vam najbolj ustrezala?
1 dan v službi + 4 dni od doma
2 dni v službi + 3 dni od doma
3 dni v službi + 2 dni od doma
4 dni v službi + 1 dan od doma
5 dni od doma

Spol:
moški
ženski
drugo:

Starost:
Stopnja izobrazbe:

5. stopnja izobrazbe (gimnazija/srednja šola)
6. stopnja izobrazbe (univerzitetna stopnja po bolonjskem sistemu/visoka/višja šola)

7. stopnja izobrazbe ali več (magisterij po bolonjskem sistemu/univerzitetna
diploma po starem sistemu/doktorat/specializacija)
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