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Povzetek

Asertivnost se v literaturi pojavlja kot eden izmed ključnih vidikov komunikacije
dobrega vodje, kot lastnost pa se pogosteje pripisuje moškim kot ženskam. V sektorjih
znanosti, tehnologije in inženirstva je delež žensk na vodilnih položajih izjemno nizek,
še nižji je v visokotehnoloških podjetjih. Namen raziskave je opisati trend zaznav
ženskih vodij in zbrati primere dobrih praks, ki jih uporabljajo na vodilnem položaju na
področju komunikacije. V njej je sodelovalo 28 udeleženk, ki so na vodilnem položaju
v visokotehnološkem podjetju v Sloveniji, odgovori pa so bili pridobljeni s
polstrukturiranimi intervjuji, kjer smo udeleženke spraševali, kako opredeljujejo
asertivnost, kako doživljajo svojo vodilno vlogo, kako jih zaznavajo in se nanje
odzivajo zaposleni ter katere dejavnike pojmujejo kot ključne pri vodenju. Odgovori
udeleženk prikazujejo, v kolikšni meri so družbeno prisotne razlike v asertivnosti med
spoloma in s kakšnimi ovirami se na delovnem mestu srečujejo ženske vodje, ter
osvetlijo izzive za organizacije glede spodbujanja in razvoja njihove asertivnosti.

Ženske na vodstvenih položajih

Na delovnih mestih v sektorjih znanosti, tehnologije in inženirstva se pojavlja
nesorazmerje med številom zaposlenih moških in žensk. V naštetih panogah je
zaposlenih več kot 80 % moških, kar se odraža tudi v spolni zasedenosti vodilnih
položajev. Med izvršnimi direktorji najdemo manj kot 10 % žensk, pri čemer te v
povprečju zaslužijo 23 % manj na uro kot moški na enaki poziciji (Evropski parlament,
2020). V visokotehnoloških podjetjih se razlika v spolni zastopanosti na vodilnih
položajih kaže še bolj očitno. V Sloveniji že več let poteka konferenca o tehnologijah in
strategijah v informacijski varnosti (CIO konferenca), ki je namenjena vodjem v
visokotehnoloških podjetjih. Leta 2005 je mag. Goran Šušnjar izvedel anketo za CIO
konferenco, v kateri je sodelovalo 185 slovenskih podjetij, pri čemer so ženske
predstavljale le 8,7 % vseh udeležencev (Jernej Huber, 2016). V programu iste
konference, ki je potekala leta 2020, med govorniki najdemo 4 ženske in 60 moških
(Palsit Ciosec, b. d.).

Kaj je asertivnost in zakaj je pomembna pri vodenju?

Asertivnost opisuje sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj,
potreb in čustev, pri čemer se oba sogovornika spoštujeta in upoštevata. Asertivno
komunikacijo torej prepoznamo po spoštovanju mnenj drugih, odločnim zastopanjem
sebe in svojih interesov, postavljanjem meja, pozitivnem notranjem dialogu ter
aktivnem poslušanju. V reviji Forbes kot eno izmed ključnih lastnosti pri rezilientnem
in učinkovitem vodenju omenjajo asertivnost, saj zmanjšuje negotovost, ohranja dobro
počutje v delovnem okolju ter pri zaposlenih vpliva na občutek stabilnosti in
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pripadnosti. Prav tako so asertivne vodje zaznane kot bolj iskrene in se jim pripisuje
višja integriteta (Martinez, 2019). L. Bavdek (2020) opisuje asertivne osebe kot trdne in
odločne.

“Moška” in “ženska” komunikacija in vodenje

Raziskave kažejo, da je med moškimi in ženskami veliko več podobnosti kot
razlik, tako v kognitivnih funkcijah (Spelke, 2005), kot v osebnostnih lastnostih (Hyde,
2005). Prav tako ni ugotovljenih značilnih razlik v načinih vodenja (Eagly idr., 2003).
Razlike se pojavijo predvsem v stereotipih in zaznavanju vodenja, pri čemer so ženske
zaznane kot manj ciljno in k nalogi orientirane ter na splošno z nižjimi “lastnostmi za
vodenje.” Raziskava o stereotipno moških in ženskih vedenjih na vodilnih pozicijah
ugotavlja, da se stereotipno ženska vedenja nanašajo predvsem na izražanje skrbi,
moška pa na prevzemanje odgovornosti (Prime idr., 2009). Primeri stereotipno ženskih
vedenj so podpora (npr. spodbujanje in pomoč), nagrajevanje (npr. dajanje pohval),
mentorstvo (npr. spodbujanje razvoja zaposlenih), mreženje (npr. razvijanje in
vzdrževanje odnosov z osebami, ki nudijo podporo), svetovanje in navdihovanje
drugih, kot “moška” vedenja pa so bila prepoznana reševanje problemov, delegiranje in
vpliv na zaposlene na višjih položajih.

Raziskave ugotavljajo tudi določene razlike v komunikaciji med spoloma. Ženske
so pri svoji komunikaciji bolj ekspresivne, pozorne in prijazne, medtem ko so moški
bolj asertivni ter s svojo komunikacijo bolj kot ženske izražajo svojo dominantnost
(Leaper in Smith, 2004). Ženske pogosteje uporabljajo socio-emocionalen govor ter
postavljajo več vprašanj, moški pa bolj “vpliven” govor, ki ne pusti veliko prostora za
dodatna vprašanja. Kadar se ženske znajdejo v situacijah, kjer se morajo izražati
asertivno, prejmejo veliko negativnih povratnih informacij in odzivov ter se jih pogosto
označi za agresivne. Podobna asertivnost je sprejemljivejša pri moških, kjer se njihova
asertivna komunikacija opiše kot k cilju usmerjeno vodenje, oz. jih drugi zaradi te celo
občudujejo (April in Sikatali, 2019; Gluckman, 2018). V analizi ocen nastopov, v
katerih so udeleženci asertivno komunikacijo zaznavali kot preveč agresivno pri 76 %
žensk in 24 % moških (Gluckman, 2018).

Naša raziskava naslavlja naslednja raziskovalna vprašanja: kako ženske vodje
opredeljujejo asertivnost, kako doživljajo vodilno vlogo, kako jih zaznavajo in se nanje
odzivajo zaposleni ter katere dejavnike pojmujejo kot ključne pri vodenju. S to
raziskavo želimo opozoriti na razlike v spolni zasedenosti vodilnih položajev in na
zaznave ženskih vodij ter njihove komunikacije. V Sloveniji bo to prva raziskava, ki
raziskuje področje asertivne komunikacije ženskih vodij v visokotehnološkem sektorju.
Namen naše raziskave je opisati trend njihovih zaznav in zbrati primere dobrih praks, ki
jih uporabljajo na vodilnem položaju.

Metoda

Udeleženci

2



Udeležence smo zbrali preko direktnega pisanja v organizacije, preko osebnih
poznanstev in z objavami na socialnih omrežjih (preko osebnih profilov in v FB
skupinah: HRM in the new world in Psihologija dela in organizacije). V raziskavi je
sodelovalo 28 žensk, ki so na vodilnem položaju v visokotehnološkem podjetju v
Sloveniji. Povprečno število let delovnih izkušenj na vodstvenem položaju je 7 let,
največ udeleženk pa je na vodstvenem položaju 5 let (min = 2 meseca, max = 20 let).
Prav tako se udeleženke razlikujejo po tem, kakšna je velikost tima, ki ga trenutno
vodijo. V povprečju so vodile tim 14 oseb (min = 2, max = 87). Vse udeleženke so na
vodilnem položaju, ampak imajo tudi same svojega vodjo ali odbor, ki je nad njimi.
Med udeleženkami je bilo šest ekonomistk, štiri psihologinje, štiri z IT izobrazbo in po
dve udeleženki z izobrazbo iz komunikologije, poslovnih ved, tržnega komuniciranja in
sociologije. Izobrazbe preostalih udeleženk so vključevale še gradbeništvo, pravo,
matematiko, grafično oblikovanje in strojništvo. Glede na naziv delovnega mesta je
bilo med udeleženkami devet vodij HR, tri produktne vodje, tri vodje skupin in tri
vodje programa. Posamezne udeleženke imajo nazive direktorica, svetovalka,
namestnica direktorja, poslovni analitik, vodja sektorja, “Product discovery lead”,
vodja kakovosti in vodja skladnosti poslovanja.

Pripomočki

Za namen raziskave smo oblikovali intervju s štirimi področji vprašanj, ki so
naslavljala asertivno komunikacijo pri ženskih vodjih. Prvi se je nanašal na definicijo
asertivnosti (npr. asociacije na besedo asertivnost), drugi na doživljanje vodje (npr. opis
komunikacije pri predaji povratnih informacij), tretji na odzive in vedenje zaposlenih
(npr. kako sodelavci opišejo vašo komunikacijo) in četrti na primere dobrih praks in
nasvete (npr. nasveti za mlajšo sodelavko). Izvedli smo polstrukturirane intervjuje, pri
čemer smo udeleženkam postavili vnaprej določena vprašanja. Na koncu intervjuja smo
vključili še nekaj osnovnih opisnih vprašanj (npr. naziv delovnega mesta, izobrazba,
število let na vodstveni poziciji).

Postopek

S kandidatkami smo se že v začetku komunikacije dogovorili za termin
intervjuja. Vsak je kontaktiral približno enako število kandidatk in z njimi kasneje
izvedel intervjuje, ki so potekali preko programa Zoom. Držali smo se strukture in
vrstnega reda vprašanj, pri čemer smo vrstni red obrnili, če je udeleženka sama začela
odgovarjati na kasnejša vprašanja. Na točki, ko smo udeleženke vprašali, ali poznajo
asertivnost, smo poenotili definicijo asertivnosti, opredelili tipična vedenja in delili
infografiko z glavnimi opisniki asertivnosti. Izvedli smo 28 intervjujev, ki smo jih (z
dovoljenjem udeleženk) snemali in oblikovali v transkripte. Ko smo zbrali vse
transkripte, smo si razdelili sklope vprašanj (ena oseba, en sklop), ki jih bo vsak član
skupine kodiral in interpretiral. Celoten postopek zbiranja in obdelave podatkov je bil
anonimen.

Rezultati in razprava

V prvem sklopu vprašanj nas je zanimalo, ali udeleženke poznajo besedo
asertivnost, kako jo pojmujejo in kako bi ocenile svojo asertivnost. Večina
udeleženk (82 %, N = 23) je poročala, da besedo pozna, pet udeleženk pa je pred
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izvedbo intervjuja ni poznalo. Udeleženk, ki besede niso poznale, o asociacijah nismo
spraševali. Največ udeleženk (43 %, N = 12) je med prvimi asociacijami na besedo
asertivnost navajalo dva vsebinska sklopa asociacij: kot neposredno, odkrito in odprto
komunikacijo (21 %, N = 6) in kot komunikacijo, ki je usmerjena v cilj (21 %, N = 6),
kjer se oba sogovornika počutita dobro, kot je navedla ena izmed udeleženk: “Je stanje,
v katerem se dobro počutiš - jaz sem dobro, ti si dobro." Ena od pogostejših asociacij na
besedo asertivnost, ki jo je podalo pet udeleženk (18 %), je izražanje svojega mnenja,
kot je navedla udeleženka: “Svoje mnenje znaš izražati tako, da te drugi slišijo in
razumejo.” Nekaj udeleženk (43 %, N = 12) je navedlo spoštljivo komuniciranje oz.
komuniciranje na ustrezen način (11 %, N = 3), upoštevanje in poslušanje drugih (11
%), samozavest (11 %) in izražanje svojih čustev (11 %). Med posameznimi
asociacijami, ki bi jih izpostavili, so udeleženke navedle tudi “moška komunikacija”,
“prijazna agresivnost”, reševanje problemov, empatičnost, vztrajnost, imeti vpliv na
nekoga in doseganje svojih ciljev s komunikacijo. Čeprav niso bile vse asociacije
povsem skladne z definicijo asertivnosti, jo večina udeleženk pravilno pojmuje.

Udeleženke so svojo asertivnost na lestvici od 1 do 10 ocenjevale razmeroma
visoko. Povprečna samoocena je bila 7,9, najpogostejša ocena, ki so si jo pripisale, je
bila 8 (min = 5, max = 5). Dejstvo, da se nobena od udeleženk ne zaznava kot
neasertivna, lahko povežemo s tem, da opravljajo vodilno funkcijo, kjer je določena
mera asertivnosti tudi pričakovana (Edinger, 2012). Na razmeroma visoke ocene pa je
lahko vplival tudi postopek vzorčenja, saj je večja verjetnost, da so se za sodelovanje v
raziskavi nasploh odločile bolj asertivne ženske.

V drugem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kaj vodje doživljajo, ko
komunicirajo s sodelavci. V kontekstu podajanja negativne povratne informacije je
polovica udeleženk (N = 14) povedala, da imajo težave, med katerimi so izpostavile
pomanjkanje časa za kvalitetno izvedbo, notranji konflikt med lastnim mnenjem in
zagovarjanjem interesov podjetja, “mila” komunikacija in posledično manj razumljivo
predajo informacij ter težave pri predaji negativne kritike. Od tega je devet udeleženk
(32 %) izpostavilo, da se na predajo negativne kritike vnaprej pripravi z zapisom
ključnih točk pogovora, se pogovorijo z zunanjo osebo, poleg kritike pripravijo načrt za
izboljšanje in se osredotočajo na pozitivno prihodnost.

V kontekstu predaje pozitivne povratne informacije je 79 % (N = 22)
udeleženk povedalo, da doživljajo veselje, zanos, srečno, zadovoljstvo in da se skupaj z
osebo veselijo uspeha. Vodja oddelka je povedala: “Povratna informacija je zame
ključno orodje za napredek zaposlenega.”, pri čemer je podobno vsebino omenilo tudi
devet (32 %) drugih. Udeleženke so poročale, da jim je bila asertivna komunikacija v
začetku kariere težja (25 %, N = 7) in so to sposobnost z izkušnjami razvile. Opazile so,
da znajo stvari bolje utemeljiti (14 %, N = 4), informacije podkrepijo s konkretnimi
primeri (21%, N = 6) ter da znajo način komunikacije prilagoditi osebnosti sogovornika
(29 %, N = 8). Nekaj jih je omenilo, da morajo v prihodnosti več poudarka dati na
vzpostavljanje psihološke varnosti (N = 2), izboljšati odnose (N = 2), čim pogosteje in
sproti podati povratno informacijo (N = 2) ter graditi na kulturi dvosmerne povratne
informacije (N = 2).

Največ udeleženk je na vprašanje o razlikah v asertivni komunikaciji med
moškimi in ženskami odgovorilo, da se razlike kažejo v delovanju in razmišljanju (64
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%, N = 18), kljub temu pa so poudarile, da na to ne vpliva zgolj spol, ampak tudi
osebnost posameznika (N = 8), kar ugotavljajo tudi pretekle raziskave (Eagly idr., 2003;
Hyde, 2005). Razlike udeleženke pripisujejo tudi spolno stereotipni vzgoji (N = 2),
kulturi v podjetju (N = 2), asertivnosti sogovornika, ki se mu prilagaja (N = 1) ter
starosti osebe (N = 1). Tri udeleženke (11 %) so poudarile, da spol nima pomembnega
vpliva na asertivno komunikacijo, ampak je ta odvisna od kompetenc in prepričanja v
svoje strokovno znanje, pri čemer je šest udeleženk še poudarilo, da je za oba spola pri
tem ključen zavesten razvoj veščine. Udeleženke opažajo, da so ženske vodje bolj
empatične, bolj dovzetne za čustva sogovornika in ga zato lažje razumejo (14 %, N =
4), kar je skladno z ugotovitvami preteklih študij (Prime idr., 2009; Leaper in Smith,
2004). Tri udeleženke (11 %) so poudarile, da ženske vodje komunicirajo bolj iskreno,
kar pravi tudi Martinez (2019). Kljub tem so štiri vodje poudarile, da je v splošnem
ženskam težje predati kritiko kot moškim. Moškim vodjem udeleženke pripisujejo bolj
razvito odločnost (29 %, N = 8), agresivnost (18 %, N = 5), asertivnost (N = 4),
racionalnost (N = 2) in nespoštljivost (N = 2) pri komunikaciji.

Štiri vodje (14 %) so poudarile, da jim na trenutni poziciji ni težje, kot bi bilo
moškemu, osem (28 %) pa jih meni, da bi bilo moškemu na enaki poziciji lažje. To
potrjujejo tudi pretekle študije, ki potrjujejo, da je pri moških asertivnost bolj
sprejemljiva in kaže na ciljno usmerjeno vodenje (April in Sikatali, 2019; Gluckman,
2018). Četrtina žensk na vodstveni poziciji (N = 7) je omenilo, da je njihova asertivna
komunikacija negativno sprejeta in zaznana kot hladna, ukazovalna, vzvišena, medtem
ko je moška asertivna komunikacija zaznana kot samozavestna in pozitivno sprejeta.
Tudi druge študije potrjujejo (April in Sikatali, 2019; Gluckman, 2018), da moške
vodje zaradi uporabe asertivnosti zaposleni bolj občudujejo. Zanimivo je mnenje ene
udeleženke, ki je povedala, da je lahko asertivnost enakovredno prisotna pri obeh
spolih, vendar se pri ženskah kaže kot višje prilagajanje na sogovornika, pri moških pa
kot večja direktivnost. Menimo, da je to dobra iztočnica za raziskovanje asertivne
komunikacije v prihodnosti.

V tretjem sklopu vprašanj smo se osredotočili na odzive in vedenja zaposlenih, s
katerimi vodje neposredno delajo, v povezavi z njihovo asertivno komunikacijo.
Zanimalo nas je, kako bi njihovo komunikacijo opisali sodelavci in ali bi jo drugače
opisali njihovi nadrejeni in podrejeni. Najbolj pogost odgovor je bil, da bi sodelavci
njihovo komunikacijo opisali kot iskreno in transparentno (61 %, N = 17), kar so
udeleženke dodatno opisale kot jasno in razločno komunikacijo, odkrito predajanje
negativnih povratnih informacij in sprotno komuniciranje. Pogosto bi zaposleni njihovo
komunikacijo opisali tudi kot direktno (43 %, N = 12) in odprto (32 %, N = 9). Menijo,
da zaposleni njihovo komunikacijo dojemajo kot odraz sodelovalnosti (29 %, N = 8),
pri čemer so poudarjali, da si med seboj delijo nasvete in podajajo povratne
informacije. Osem udeleženk je povedalo, da bi njihovi zaposleni omenili tudi njihovo
aktivno poslušanje in preverjanje razumevanja. Štiri (14 %) med njimi menijo, da bi
zaposleni njihovo komunikacijo opisali kot odločno, osem (26 %) kot profesionalno, tri
(11 %) kot prijazno in dve kot samozavestno. Nekaj udeleženk (N = 4) meni tudi, da bi
zaposleni pri njih prepoznali priložnosti za izboljšave pri komunikaciji, kar bi lahko
razvijale na področjih aktivnega poslušanja, izboljšanje komunikacije, ko je vodja pod
stresom in višanje odločnosti. Iz opisov udeleženk lahko prepoznamo kar nekaj
značilnosti asertivne komunikacije – iskrenost in transparentnost, direktnost in odprtost,
ampak hkrati tudi pozornost na počutje zaposlenih, aktivno poslušanje, preverjanje
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razumevanja, odločnost, poštenost, postavljanje meja itn. (Bavdek, 2020). Glede na
odgovore udeleženk lahko rečemo, da bi zaposleni njihovo komunikacijo opisali kot
asertivno, vendar same menijo, da to lahko še izboljšajo.

Udeleženke menijo, da bi nadrejeni in podrejeni njihovo komunikacijo opisali
enako (N = 13, 46 %), različno (N = 9, 32 %) oz. se niso opredelile (N = 6, 21 %).
Udeleženke, ki menijo, da bi nadrejeni in podrejeni drugače opisali njihovo
komunikacijo, so navedle več razlag. Ena od udeleženk pravi, da jo nadrejeni vidijo kot
premalo odločno in direktno, podrejeni pa ravno obratno, druga pa je poročala, da jo
nadrejeni zaznavajo kot preveč direktno. Posamezne udeleženke so izpostavile tudi, da
podrejeni menijo, da je preveč popustljiva, da jo sodelavci zaznavajo kot zahtevno in
nadležno, ko z njimi komunicira o uvedbi novosti ter da je lahko pri komunikaciji z
nadrejenimi bolj direktna, podrejene pa mora bolj usmerjati.

Zanimalo nas je tudi, kako odzivi zaposlenih vplivajo na njihovo
komunikacijo, pri čemer so se vse udeleženke strinjale, da odzivi zaposlenih
pomembno vplivajo. Največ jih je izpostavilo, da prilagajajo komunikacijo osebnosti
sogovornika (N = 13, 46 %), spremljajo tudi njihove reakcije in prilagojeno
komunicirajo naprej (N = 11, 39 %), so pri komunikaciji empatične in spremljajo
počutje zaposlenih (N = 10, 36 %), kar pomeni, da so pozorne in jih ne prizadenejo.
Približno tretjina jih izpostavlja pomen vzpostavljanja zaupnega in profesionalnega
odnosa (N = 10, 36 %). Ena udeleženka pravi: “Za eno v moji ekipi vem, da je zelo
čustvena, in ni treba, da jo spravim do joka, na drugi strani imam flegmatike, imaš
različne skupine.” Štiri (14 %) so izpostavile, da so pozorne, kako se same odzivajo na
reakcije zaposlenih in se temu prilagajajo. Tri (11 %) so poudarile pomembnost
nebesedne komunikacije. Ena izmed njih pravi: “Ko nekdo pove pet stavkov, jih jaz
preberem deset.” Nekatere so izpostavile tudi prilagajanje komunikacije glede na
znanje in izkušnje, zanašanje na občutek in pomembnost ohranjanja ravnovesja med
upoštevanjem zaposlenih in ohranjanjem svojega stališča. Tudi Leaper in Smith (2004)
ugotavljata, da so ženske vodje pri komunikaciji bolj pozorne, kar se kaže tudi v naših
rezultatih, ki kažejo na to, da ženske vodje prilagajajo komunikacijo odzivom
sogovornika. Druge raziskave (Prime idr., 2009) ugotavljajo podobno, da ženske vodje
s svojimi odgovori izražajo spodbujanje, podporo, empatičnost, posvečanje pozornosti
na lastnosti sogovornika. Pri tem je pomembno poudariti, da udeleženke svojo
prilagodljivost na sogovornika prepoznavajo kot prednost. Ena izmed njih pravi, da
včasih izkoristi razliko v zaznavanju stereotipično moške in ženske komunikacije sebi v
prid in si v komunikaciji kaj več dovoli.

Na vprašanje “Ali bi se vaši zaposleni drugače odzivali na vašo asertivno
komunikacijo, če bi bila moški?” je 11 udeleženk (39 %) odgovorilo “da” in 12 (43
%) z “ne”, pet pa se jih ni opredelilo. Želimo opomniti, da od 17 udeleženk, ki so
odgovorile z ne ali pa se niso opredelile, jih pet (18 %) opaža razlike med moškimi in
ženskami v načinu dela, sedem (25 %) pa jih je izpostavilo velik pomen delovnega
okolja, torej da je njihova delovna organizacija tista, ki zelo spodbuja enakopravne
odnose. Dve kot razlog, zakaj ne čutita razlike, poudarjata pomen samozavesti, ostale
pa niso izpostavile specifičnih razlogov. Sedem (25 %) udeleženk, ki menijo, da bi
prišlo do razlik, poudarja različen način dela glede na spol in poudarja, da so razlike del
naše kulture, štiri (14 %) izpostavljajo, da se morajo ženske v karieri bolj dokazovati
kot moški, pet (18 %) , da je težko sprejeti žensko na takšni vodilni delovni poziciji, tri
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(11 %) pa opažajo, da obstajajo različna pričakovanja do delovanja moških in žensk.
Več kot polovica udeleženk (57 %, N = 16) opaža razlike v zaznavanju “moške in
ženske komunikacije”, na kar opozarja tudi literatura (Leaper in Smith, 2004; Prime
idr., 2009), ki opisuje težje sprejemanje žensk na vodilnih pozicijah. Pri tem ima
pomembno vlogo samo podjetje, saj lahko opozarja na pomembnost enakovrednosti in
enakopravnosti. Na tem mestu vidimo priložnost za razvoj podjetij, da se razvijajo v
smeri, ki spodbuja enak odnos do moških in žensk.

V zadnjem sklopu vprašanj smo želeli izvedeti, kako udeleženke dojemajo
razvoj asertivnosti. Vse udeleženke so asertivnost označile kot konstrukt, ki se skozi
življenje razvija. Šest udeleženk (21 %) je izpostavilo, da je lastnost delno prirojena,
vendar jo je mogoče nadgraditi, dve izmed teh pa sta pojasnili, da so določene
predispozicije nujen predpogoj za razvoj asertivnosti v kasnejšem življenju, torej da
lahko oseba asertivnost razvija samo pod pogojem, da ima za to vnaprej določene
prirojene lastnosti. Udeleženke so komentirale, da na razvoj lastnosti vplivajo različni
dejavniki, ki smo jih uvrstili v kategoriji učenje (npr. vzgoja, trening veščin, izkušnje
pri delu; 29 %, N = 8) in osebnostne lastnosti (npr. samozavest; 11 %; N = 3).

Večina udeleženk (61 %, N = 17) pravi, da se je njihova asertivnost razvijala tako
z aktivnim trudom kot z izkušnjam. Sedem (25 %) jih meni, da se je njihova asertivnost
spreminjala skozi izkušnje in štiri (14 %), ker je bil razvoj asertivnosti za njih aktiven
cilj. Šest udeleženk (21 %) je izpostavilo, da je razvoj te lastnosti stalen in dinamičen
proces, ki se spreminja skozi kariero. Kot pomemben vidik asertivnosti, ki so ga
aktivno spreminjale, so najpogosteje navajale razvoj lastnega sporočanja (direktnost,
odprtost komunikacije, spoštljivost; N = 6), aktivnega poslušanja (N = 2) in mehkih
veščin (N = 2).

Udeleženke so navajale različne aktivnosti, ki so pripomogle k njihovem razvoju
lastnosti, med drugim izobraževanja in delavnice na temo asertivnosti in/ali
komunikacije (36 %, N = 10), branje in samoizobraževanje (32 %, N = 9), coaching (18
%, N = 5) in osvetlitev dela (N = 1). Pri izkušnjah, ki so nanje najpomembneje vplivale,
izpostavljajo pridobivanje in upoštevanje povratnih informacij (14 %, N = 4) ter
splošen karierni razvoj, torej vodenje, menjava oddelkov itd. (N = 4). Nekaj udeleženk
(N = 10) je izpostavilo, da so za razvoj asertivnosti pomembni tudi socialno okolje in
vloge, ki jih v različnih skupinah sprejemajo. Ena je izpostavila, da je za razvoj
pomembno kulturno okolje, v kateri živi in dela, druga pa, da je njena stopnja
asertivnosti nazadovala, ker ima manj vsakodnevnih možnosti za njen napredek, kot jih
je imela na drugih delovnih mestih.

Udeleženke smo vprašali, kaj bi svetovale mlajši kolegici, ki vstopa na vodilno
funkcijo v visokotehnološkem podjetju. Najpogosteje so se pojavljali odgovori, ki so
se sklicevali na osebnostne značilnosti: samozavest (25 %, N = 7), zavedanje lastnih
prednosti ali pomanjkljivosti (N = 7), zaupanje vase (14 %, N = 4), upoštevanje lastne
edinstvenosti (N = 4) in ranljivosti (11 %, N = 3). Ena udeleženka pravi: “S tem, ko se
zavedaš šibkih točk in se jih ne sramuješ, lahko na tem delaš in si iskren in rasteš in te
drugi sprejmejo.” Večkrat so omenile, da je pomembno upoštevanje lastnega mnenja (N
= 3) in izvajanje samorefleksije. Ena izmed udeleženk pravi: “Vsak se lahko zvečer
doma napiše primere komunikacije v službi in jih analizira, kaj bi lahko bolje naredila,
kaj je bilo v redu.” Polovica udeleženk (N = 14) je v odgovorih poudarjala, da je za
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mlade vodje pomembno, da se izobražujejo in pridobivajo strokovno znanje, tri
udeleženke pa so izpostavile, da je pomembno poznati svojo ekipo. Glede
komunikacije se jim je zdelo pomembno, da je oseba iskrena (N = 4), spoštljiva (N = 4),
da aktivno posluša sogovorce (N = 4) in svoje trditve primerno argumentira (N = 3).
Dve udeleženki sta izpostavili, da posnemanje moških ni koristno in naj se ne bojijo
vesti ženstveno, kar zanju predstavlja boljše sposobnosti poslušanja, večje razumevanje
in večjo mero empatije. Udeleženkam smo na koncu postavili še odprto vprašanje, če bi
želele dodati še kaj drugega. Ena izmed udeleženk pravi: “Ko iščeš službo, ne iščeš
samo službe, ampak ekipo.” Druga pravi: “(Ljudje) smo različni, treba se je zavedati
razlik in na tem graditi.” Tretja pravi: “Vedno je super imeti mentorja, najti si nekoga,
kjer bi ti rad bil čez par let.”

Zaključki

Ugotovili smo, da večina udeleženk pravilno pojmuje besedo asertivnost in da se
ocenjujejo kot visoko asertivne osebe. Poročajo, da pri podajanju negativne povratne
informacije doživljajo težave, kot so pomanjkanje časa in notranji konflikt ter da včasih
uporabljajo milo komunikacijo, zaradi česar niso tako jasne, kot bi si želele. Nasploh
menijo, da obstaja razlika med spoloma v asertivni komunikaciji, ki se kaže v
delovanju in razmišljanju, dodajajo pa tudi, da je pomembna osebnost posameznika.
Menijo, da so ženske predvsem bolj empatične in iskrene, moški pa bolj odločni in
agresivni. Četrtina udeleženk meni, da je njihova asertivnost sprejeta negativno,
medtem ko je asertivnost moških kolegov sprejeta pozitivno, kar se sklada tudi s
preteklimi študijami (April in Sikatali, 2019; Gluckman, 2018). Nekatere ženske
predvidevajo, da bi jim bilo kot moškemu na istem položaju lažje, a so bila mnenja
glede tega deljena. Poleg tega so bila deljena tudi mnenja o odzivih drugih na
asertivnost glede na spol, so pa udeleženke pri tem izpostavile pomen organizacije,
kulture, pričakovanj in poudarile pomen samozavesti pri ženskah. Spodbudna je
ugotovitev, da večina svojo komunikacijo prilagaja osebnosti in odzivom zaposlenih.
Poleg tega so udeleženke večinoma mnenja, da se asertivnost razvija skozi celo
življenje, same pa so jo razvile z izkušnjami, aktivnim trudom in preko izobraževanj.

Udeleženke mladim ženskim vodjam svetujejo, naj bodo samozavestne, naj se
zavedajo svojih močnih in šibkih točk, zaupajo vase in upoštevajo lastno edinstvenost.
Hkrati pa izpostavljajo, da je ob tem ključno izobraževanje in pridobivanje strokovnega
znanja.

Ugotovili smo, da v Sloveniji nasploh ni veliko žensk, zaposlenih v
visokotehnoloških podjetjih, še posebej pa v teh podjetjih ni veliko žensk na vodilnih
položajih. Poleg tega bi želeli poudariti tudi to, da le ena od udeleženk nima tudi
svojega vodje, nekaj pa jih je izpostavilo, da primanjkuje ženskih vodij na najvišjih
vodstvenih položajih, kar bi bilo v prihodnjih raziskavah zanimivo preveriti.
Udeleženke so pogosto navajale tudi, da se je potrebno na razlike v tem, kako se družba
odziva na asertivnost glede na spol, enostavno navaditi in da se jih ženske z leti
“naučijo spregledati.” Ob tem smo opazili tudi, da kar nekaj udeleženk o razlikah med
spoloma ni želelo govoriti, saj je, po njihovih besedah, to izguba časa. Takšne trditve po
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našem mnenju prikažejo, v kolikšni meri so razlike prisotne v naši družbi in s kakšnimi
ovirami se na delovnem mestu srečujejo ženske.

Menimo, da so rezultati naše raziskave osvetlili izzive, ki bi jih morale
organizacije nasloviti. Tudi udeleženke, ki ne čutijo, da bi bilo moškemu na njenem
položaju lažje, so namreč izpostavile, da ključno vlogo pri tem igra okolje, v katerem
delajo. Potrebno je razmisliti o zastopanosti žensk na vodilnih položajih v
visokotehnoloških podjetjih ter spodbuditi pogovor o spolnih stereotipih in predvsem o
razlikah glede odnosa do asertivnosti pri moških in ženskah. Svetujemo, da se v
organizacije vpelje program izobraževanja ali delavnic na temo asertivnosti in
oblikujejo posebni programi, ki bi spodbujali osebni in karierni razvoj žensk, s
poudarkom na vodstvenih veščinah.
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