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Povzetek
Raziskovale smo splošne in želene značilnosti interne komunikacije ter pogostost, ovire in
orodja sporazumevanja v slovenskih organizacijah. Podatke smo zbirale s pomočjo kratkega
vprašalnika, ki ga je rešilo 174 redno zaposlenih udeležencev (63,2 % žensk) v povprečju s
17,5 let delovnih izkušenj, ki so pri svojem delu pretežno v stiku z ljudmi. Ugotovile smo, da
interna komunikacija na delovnem mestu najpogosteje poteka ustno in pisno preko e-pošte, ki
je informacijsko tudi najbolj bogata. Udeležence pri sporazumevanju s sodelavci in
nadrejenimi motita predvsem nejasnost in slabo kroženje informacij. Predvidevamo lahko, da
so udeleženci s pogostostjo komunikacije med sodelavci bolj zadovoljni kot z nadrejenimi. V
času pandemije sodelujoči zaznavajo spremembe interne komunikacije. Izvedena raziskava je
služila kot podlaga za izdelavo smernic interne komunikacije.

Ključne besede: interna komunikacija, zaposleni, nadrejeni, COVID-19

Uvod
Komunikacija predstavlja najbolj temeljen in razširjen način prenosa informacij, idej, stališč
in čustev iz ene osebe na drugo osebo ali skupino, najpogosteje z namenom spremembe
vedenja (Bahtijarević-Šiber in Sikavica, v Verčič idr., 2021). Poznamo ustni, pisni in
kombiniran način komuniciranja. Najpogostejša komunikacijska orodja v sodobnem svetu so
elektronska sporočila, webinarji, virtualni sestanki oz. spletne konference, komunikacija
preko mobilnih telefonov ipd. (Lapornik, 2017). Način komuniciranja postaja vse bolj
pomemben tudi znotraj delovnih organizacij, saj le-te postajajo vse bolj kompleksne in hitro
spreminjajoče, zaradi česar se v njih uveljavljajo sodobni načini komuniciranja, npr. spletna in
telefonska komunikacija (Bélanger in Watson-Manheim, 2006, v Verčič idr., 2021).

Interna komunikacija predstavlja sporazumevanje med zaposlenimi znotraj organizacije. Njen
namen je socializacija zaposlenih, njihova identifikacija z organizacijo, izobraževanje in
informiranje ter razvijanje pripadnosti in pozitivnih medsebojnih odnosov pri zaposlenih
(Možina idr., 2004, v Oprčkal, 2012). Interna komunikacija znotraj organizacij se pogosto
naslavlja kot komunikacija znotraj organizacije (Tkalac Verčič idr., 2012, v Verčič idr., 2021).
Interna komunikacija vključuje komuniciranje med zaposlenimi na istih ali različnih
hierarhičnih nivojih, kot tudi dvosmerno komuniciranje med zaposlenimi in vodstvom
(Petovar, 2010). Med interno komunikacijo uvrščamo neformalno in formalno komunikacijo,
ki lahko poteka na treh nivojih – horizontalno, navzdol ali navzgor. Komunikacija, ki poteka
navzdol, se uporablja za koordinacijo aktivnosti, podajanje navodil, delegiranje in razlago
odločitev s strani vodstva organizacije. Komunikacija, ki poteka navzgor, najpogosteje obsega
podajanje povratnih informacij in obveščanje vodstva. Horizontalna komunikacija predstavlja
pretok informacij med zaposlenimi, ki imajo približno enako stopnjo odgovornosti (Bovee in
Thill, 2000, v Wińska, 2010). V kolikor ima organizacija vzpostavljene učinkovite sisteme
komunikacije, to lahko izboljša odnose med zaposlenimi in vodstvom (Welch, 2012, v Verčič
idr., 2021).

Zadovoljstvo s komunikacijo

Zadovoljstvo z interno komunikacijo pomeni zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidiki
komunikacije znotraj organizacije (Tsai idr., 2009, v Verčič idr., 2021). Zadovoljstvo z interno
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komunikacijo lahko opišemo kot zadovoljstvo z načinom pretoka informacij in značilnostmi
odnosov (Downs in Hazen, 1977, v Verčič idr., 2021). Nizka stopnja zadovoljstva z interno
komunikacijo se povezuje z višjo stopnjo absentizma in fluktuacije zaposlenih (Hargie idr.,
2002, v Verčič idr., 2021). Visoka stopnja zadovoljstva pa se povezuje z nižjo stopnjo stresa in
višjim zadovoljstvom z delom ter pripadnostjo organizaciji (Gregson, 1990, v Verčič idr.,
2021), z višjo produktivnostjo in uspešnostjo organizacije (Downs in Adrian, 2004, v Verčič
idr., 2021), poleg tega pa tudi z zavzetostjo zaposlenih, zaznano organizacijsko podporo in
privlačnostjo delodajalca oz. organizacije (Verčič, 2021).

Pandemija COVID-19 je povzročila velike spremembe na različnih področjih življenja, tudi
pri delu. Rezultati raziskav kažejo, da je imela velik vpliv na način komuniciranja v
organizacijah. Komunikacija se je zaradi socialne izolacije in dela od doma prestavila v
spletna okolja (Bojadijev in Vaneva, 2021). Izsledki slovenske raziskave kažejo, da je več kot
tri četrtine udeležencev zadovoljnih s komunikacijo vodstva v krizi in pogostostjo njihovega
komuniciranja s podrejenimi (Boštjančič idr., 2020).

Na področju interne komunikacije je bilo do sedaj izvedeno že nekaj študij, z našo raziskavo
pa bomo pridobile vpogled v obstoječe načine interne komunikacije v organizacijah ter v
razlike med obstoječo in želeno interno komunikacijo zaposlenih. Zanimala sta nas način in
pogostost komuniciranja v organizacijah ter morebitna odstopanja od želenega načina in
pogostosti komuniciranja med sodelavci in z nadrejenimi. V raziskavo smo vključile redno
zaposlene Slovence in Slovenke, ki so izpolnili vprašalnik o načinih komuniciranja v njihovi
trenutni organizaciji. Preverile smo vpliv pandemije COVID-19 na način komuniciranja v
organizacijah. Na podlagi rezultatov smo pripravile konkretne smernice, ki lahko
organizacijam pomagajo do bolj učinkovite interne komunikacije med zaposlenimi in z
njihovimi nadrejenimi.

H1: Najpogostejše orodje za interno komuniciranje predstavljajo elektronska sporočila.
Takšni rezultati so pričakovani na podlagi izsledkov raziskave, kjer so ugotovili, da 74 %
zaposlenih na delovnem mestu najpogosteje uporablja elektronska sporočila (Project.co,
2020).

H2: Najpogostejše ovire oz. težave v komunikaciji predstavlja slab pretok informacij.
Takšni rezultati so pričakovani na podlagi ugotovitev drugih raziskav, ki so pokazale, da več
kot 70 % zaposlenih meni, da informacije in novice, povezane z delom, do njih ne pridejo in
so posledično izključeni iz kroženja informacij (Beck in Harter, 2015).

H3: Razlike med obstoječo in želeno komunikacijo so manjše pri interni komunikaciji s
sodelavci kot pri komunikaciji z nadrejenimi.
Takšno napoved predpostavljamo na podlagi izsledkov različnih raziskav, ki nakazujejo na to,
da si zaposleni v komunikaciji z nadrejenimi želijo sprememb, npr. želijo si prejeti več novic
oz. informacij (Ariani, 2015), 74 % zaposlenih pa ocenjuje, da ne dobijo dovolj informacij o
pomembnih novicah organizacije, njenem delovanju, načrtih dela ipd. (Pumble, 2021). Takšne
rezultate pričakujemo na podlagi izsledkov raziskave, kjer so ugotovili, da zaposleni svoje
ideje in težave, ki jih zaznavajo glede dela, pogosteje delijo s svojimi sodelavci kakor pa z
nadrejenimi (Ariani, 2015). Na podlagi tega lahko predvidevamo, da je interna komunikacija
med sodelavci pogostejša kot komunikacija z nadrejenimi, zaradi česar lahko sčasoma ta
komunikacija postane manj formalna in bolj sproščena.
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H4: Pandemija COVID-19 je spremenila komunikacijo v organizacijah.
Takšne rezultate pričakujemo na podlagi rezultatov ostalih raziskav, ki so preučevale
komunikacijo med pandemijo. Ugotovili so, da je v tem času prišlo do velikih sprememb v
interni komunikaciji v organizacijah - virtualni sestanki so bili pogostejši, sčasoma pa so
postajali vse krajši (Bojadijev in Vaneva, 2021).

Metoda
Udeleženci

Od 533 klikov na anketo je v raziskavi sodelovalo 174 (32,6 %) redno zaposlenih
udeležencev, ki so odgovorili na vprašanja o trenutnih značilnostih komunikacije v njihovi
organizaciji. Na sklop vprašanj o želenih vidikih komunikacije je odgovorilo 164 oseb, od
tega pa je pri izpolnjevanju demografskih podatkov izstopil en udeleženec, zato smo analizo
tega dela raziskave naredile na 163 osebah. V raziskavi je sodelovalo 110 žensk, udeleženci
so bili stari med 20 in 60 let (povprečna starost 40,6 let), povprečna dolžina delovne dobe pa
je bila 17,5 let. Največ udeležencev je zaposlenih na področju dela z ljudmi (49,0 %), najmanj
pa na področju dela s produkti (0,2 %). Organizacije, kjer so zaposleni, v večini delajo s
produkti (47,3 %), najmanj pa s podatki (13,3 %). Prevladujoči način dela udeležencev
raziskave predstavljata pisarniško delo (npr. administracija, oglaševanje, računovodstvo) ter
stik z ljudmi (npr. poučevanje, delo s strankami, pomoč uporabnikom).

Pripomočki

Področje komunikacije v organizacijah smo raziskovale preko vprašalnika na spletnem
portalu 1ka, ki smo ga oblikovale za namene te raziskave. V nagovoru vprašalnika smo
udeležencem podale kratko pojasnilo glede zaupnosti in uporabe podatkov ter napotke za
izpolnjevanje (npr. ni pravilnih ali napačnih odgovorov). S klikom na gumb “Naslednja stran”
so udeleženci soglašali za sodelovanje v raziskavi. Vprašalnik je skupno vseboval 21
vprašanj, pri čemer je prvi sklop spraševal o trenutnih splošnih značilnostih komunikacije v
organizacijah med sodelavci in z nadrejenimi (npr. “Na lestvici od 1 do 5 (1 = nikakor se ne
strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi
trditvami o značilnostih komunikacije”) ter morebitnih spremembah komunikacije v času
pandemije COVID-19. Druga stran je vsebovala vprašanja o želenih načinih komunikacije
med sodelavci in z nadrejenimi (npr. “Označite, v kolikšni meri si želite, da bi spodaj
navedene značilnosti veljale za komunikacijo”), zadnji sklop pa je naslavljal demografske
podatke in področja dela. Vprašalnik je vseboval vprašanja odprtega (npr. “Kaj bi še dodali v
zvezi s komuniciranjem v vaši organizaciji?”) in zaprtega tipa (npr. “Označite, kje pridobite
največ informacij o spremembah in dogajanju v vaši organizaciji.”). Celoten vprašalnik se
nahaja v Prilogi.

Postopek

Udeležence v raziskavi smo pridobivale preko naključnega vzorčenja in vzorčenja po principu
snežne kepe. Vabilo k izpolnjevanju vprašalnika smo v obliki infografike in kratkega besedila
delile na različnih družbenih omrežjih kot sta Facebook in Google Plus. Hkrati smo povezavo
do ankete posredovale preko lastnih komunikacijskih kanalov. Izpolnjevanje ankete je
potekalo v času od 4. novembra do 9. decembra 2021. V povprečju so udeleženci vprašalnik
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izpolnjevali približno osem minut. Vprašalnik so imeli možnost izpolnjevati preko
računalnika ali mobilnega telefona. Podatke smo obdelale v programu R.

Rezultati

NAJPOGOSTEJŠA KOMUNIKACIJSKA ORODJA

Na Sliki 1 je prikazan delež zaposlenih, ki uporablja posamezno komunikacijsko orodje glede
na pogostost uporabe. Največji delež zaposlenih je poročal, da vsakodnevno komunicira ustno
(95,7 %), preko e-pošte (87,9 %), preko telefonskih klicev (86,1 %) in preko internih
programov za komunikacijo, npr. intranet (40,0 %). Zaposleni v organizaciji za komunikacijo
najredkeje uporabljajo družbena omrežja (52,7 % jih nikoli ne uporablja) in oglasno desko
(35,8 % je nikoli ne uporablja). Največ zaposlenih poroča, da kot orodje komunikacije
tedensko uporabljajo sestanke v živo (38,2 %), uradne dopise (31,5 %) in SMS sporočila
(31,5 %).

Slika 1

Delež oseb, ki uporablja komunikacijsko orodje glede na pogost uporabe

Zaposleni poročajo, da informacije o spremembah in dogajanju v organizaciji največkrat
pridobijo preko sestankov na oddelku ali preko e-pošte. Približno dve tretjini zaposlenih (68,5
%) poroča, da vedno ali pogosto dobijo informacije na sestankih, 81,2 % pa preko e-pošte.
Nikoli pa informacij, povezanih z delom, ne pridobijo preko družbenih omrežij (52,7 %) ali
oglasne deske (35,8 %).

NAJPOGOSTEJŠE OVIRE PRI KOMUNIKACIJI

Največ zaposlenih je izpostavilo, da sta oviri pri komunikaciji v organizaciji premajhno
kroženje informacij (50,9 %) in nejasnost sporočil (44,2 %). V manjši meri poročajo o
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motnjah komunikacijskega orodja, npr. počasnost ali izgubljanje sporočil (33,9 %) in
pomanjkanju dvosmerne komunikacije (35,8 %). Najmanjkrat kot težavo v komunikaciji
zaznajo nezaupanje v komunikacijsko orodje (npr. strah vdora konkurenčnih organizacij) (4,2
%) in kulturno raznolikost (22,4 %). Dodatno zaposleni izpostavljajo, da znotraj kolektiva
primanjkuje spoštljivosti pri komunikaciji, da se informacije izgubljajo zaradi različnih
lokacij organizacije in da jih moti neodzivnost sodelavcev ter nadrejenih.

RAZLIKE MED OBSTOJEČO IN ŽELENO KOMUNIKACIJO

Odgovore na lestvici želene komunikacije smo odštele od odgovorov na lestvici obstoječe
komunikacije. Absolutne vrednosti razlik smo nato seštele, da smo pridobile informacijo o
skupni razliki med obstoječo in želeno komunikacijo s sodelavci in z nadrejenimi. Skupne
razlike pri komunikaciji s sodelavci (W = 0,94, p < 0,05) in pri komunikaciji z nadrejenimi
(W = 0,95, p < 0,05) se na podlagi Shapiro-Wilkovega testa normalnosti niso razporejale
normalno.

Pri komunikaciji s sodelavci se je največja razlika med želeno in obstoječo komunikacijo
pojavila pri strukturiranosti (M = 0,42, SD = 1,23), pravočasnosti (M = – 0,33, SD = 1,44) in
strokovnosti oz. razumljivosti komunikacije (M = 0,32, SD = 1,33). Zaposleni si želijo, da bi
bila komunikacija s sodelavci manj strukturirana in da bi bile informacije posredovane na bolj
strokoven način ter več časa vnaprej. Najmanjše razlike so se pojavile pri pogostosti
komunikacije (M = 0,00, SD = 1,21) in podrobnosti komunikacije (M = – 0,04, SD = 1,39).

Pri komunikaciji z nadrejenimi se je največja razlika med želeno in obstoječo komunikacijo
pojavila pri pravočasnosti (M = – 0,53, SD = 1,45), enosmernosti (M = 0,38, SD = 1,48) in
podrobnosti komunikacije (M = – 0,34, SD = 1,37). Zaposleni si želijo, da bi bila
komunikacija z nadrejenimi posredovana več časa vnaprej, bi bila bolj dvosmerna in da bi bile
posredovane informacije bolj podrobne. Najmanjše razlike so se pojavile pri strukturiranosti
komunikacije (M = – 0,05, SD = 1,39) in pogostosti komunikacije (M = – 0,08, SD = 1,60).

Zaradi nenormalne porazdelitve smo razlike v komunikaciji s sodelavci in z nadrejenimi
primerjale s pomočjo Wilcoxonovega testa rangov. Ugotovile smo, da skupna razlika med
obstoječo in želeno komunikacijo na ravni 5-odstotnega tveganja ni statistično pomembno
manjša pri interni komunikaciji s sodelavci kot pri interni komunikaciji z nadrejenimi, V =
5049, p = 0,09.

Statistično pomembna razlika se pojavi le na postavki pogostosti komunikacije. Razlika med
obstoječo in želeno komunikacijo med zaposlenimi je bila statistično pomembno manjša kot
razlika med obstoječo in želeno komunikacijo z nadrejenimi, V = 2691,5, p < 0,05.

VPLIV COVID-19 NA KOMUNIKACIJO

Večina zaposlenih (60 %) poroča o tem, da se je komunikacija zaradi pandemije spremenila.
Izpostavljajo predvsem, da je odslej več komuniciranja po telefonu in preko spleta, manj pa je
sestankov v živo. Posledično poročajo tudi o tem, da imajo občutek, da se od njih pričakuje,
da so neprestano prisotni na delu, hkrati pa izpostavljajo, da opazijo več težav zaradi
neodzivnosti in dosegljivosti sodelavcev. Nekateri zaposleni poročajo, da se je pogostost
komunikacije na delovnem mestu po pandemiji povečala, medtem ko so drugi zaznali, da je
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komunikacije manj. Opazili so tudi več nestrpnosti, razdražljivosti in nemotiviranosti, zaradi
česar menijo, da so zaposleni večkrat slabe volje in so na delovnem mestu pogosteje prisotni
napeti odnosi. Komunikacija po pandemiji je postala bolj profesionalna, redkeje pa se pojavlja
neformalna komunikacija. Pogosto so poročali tudi, da je izmenjava informacij po pandemiji
slabša, saj zaposleni informacij o pomembnih zadevah ali ukrepih ne dobijo pravočasno.

Razprava

KOMUNIKACIJSKI KANALI

Na podlagi rezultatov ne moremo sprejeti H1, ki pravi, da je elektronska pošta najpogosteje
uporabljen način komuniciranja v slovenskih delovnih organizacijah. V naši raziskavi se je
izkazalo, da je glede na pogostost uporabe posameznega komunikacijskega kanala elektronska
pošta sicer zelo pogosto uporabljena, vendar je ustno komuniciranje še pogostejše. Sklepamo,
da so udeleženci poročali o tako pogostem uporabljanju ustnega komuniciranja, ker so v to
kategorijo uvrščali tudi sestanke v spletni obliki, ki pa so v času virusa COVID-19 morda celo
pogostejši kot osebni sestanki in elektronska pošta. Poleg tega je elektronska pošta lahko večji
izvor motečih dejavnikov na delovnem mestu, saj prejetje e-sporočila lahko zmoti naš delovni
proces, še posebej, če od nas zahteva hiter odziv (Brown idr., 2014). Slednje ni značilno za
ustno komunikacijo v obliki sestankov, ki so običajno načrtovani vnaprej, zato v manjši meri
prekinejo tok dela pri zaposlenih. Kljub temu pa verjetno razlog za tako pogosto rabo
elektronskega sporočanja v tujih raziskavah leži v množični dostopnosti tovrstnega načina
komunikacije, saj je danes mogoče pošiljati in prejemati e-pošto tako preko računalnika kot
tudi z vsakega pametnega telefona ali tablice (Derks in Baker, 2010). Posledično lahko
zaposleni med seboj komunicirajo tudi izven delovnega časa oziroma kadarkoli utegnejo. Ne
glede na to, da je bilo ustno komuniciranje glede na odgovore udeležencev raziskave
pogosteje uporabljeno, je bila elektronska pošta glede na količino informacij, ki jih zaposleni
dobijo preko posameznega kanala komuniciranja, poleg sestankov drugi najpogosteje izbran
odgovor. Udeleženci torej menijo, da je elektronska pošta zelo informativen način sporočanja,
čeprav jo uporabljajo manj pogosto kot ustno komuniciranje. Naše ugotovitve so skladne tudi
z ugotovitvami drugih avtorjev, ki pravijo, da je e-pošta bogat vir informacij, saj se uporablja
kot opomnik, za podajanje navodil o delovnih nalogah in dostopanje do vodilnih članov
organizacij, služi pa tudi kot shramba informacij (Whittaker in Sidner, 1996).

TEŽAVE V KOMUNIKACIJI

Predpostavljale smo, da bo največ udeležencev kot težavo v interni komunikaciji navedlo
premajhno kroženje informacij. Udeleženci so kot najpogostejši težavi pri komunikaciji na
delovnem mestu izpostavili premajhno kroženje informacij in nejasnost sporočil, zato lahko
H2 sprejmemo. Ta ugotovitev je skladna tudi z nekaterimi tujimi raziskavami (npr. Beck in
Harter, 2015). Izmenjava informacij je ena izmed ključnih značilnosti učinkovite
komunikacije na delovnem mestu, saj omogoča oblikovanje zaupnih odnosov in psihološko
varne klime ter spodbuja napredek organizacije (Gong idr., 2016; Nardi in Whittaker, 2002).
Če v interni komunikaciji primanjkuje kroženja informacij, lahko to ovira tekočnost in
ustvarjalnost delovnega procesa. Možni vzroki za premajhen pretok informacij v
organizacijah so lahko neustreznost komunikacijskih orodij, zadrževanje pomembnih
informacij in znanj ter pomanjkljivo zaupanje med zaposlenimi (Portaankorva, 2021; Webster
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idr., 2008). Poročanje udeležencev o težavah glede nejasnosti sporočil pa pripisujemo dejstvu,
da je eden izmed najpogostejših načinov komunikacije elektronska pošta. Zanjo je značilna
odsotnost neverbalne komunikacije, kar prispeva k nejasnosti in dvoumnosti napisanega
besedila (Derks in Baker, 2010). Poleg tega zaposleni pogosto precenjujejo, kako učinkovito
in enoznačno znajo predati svoje sporočilo oz. le tega pravilno razbrati preko e-pošte (Kruger
idr. 2005), zato lahko naprej predajo sporočila, ki se njim sicer zdijo jasna, njihovi sodelavci
pa jih morda ne razumejo. Prejemanje dvoumnih in nejasnih elektronskih sporočil je lahko
problematično predvsem zato, ker se na dolgi rok povezuje s čustveno izčrpanostjo (Brown
idr., 2014).

RAZLIKE MED OBSTOJEČO IN ŽELENO KOMUNIKACIJO MED
SODELAVCI IN Z NADREJENIMI

Postavile smo hipotezo, da bodo razlike med obstoječo in želeno komunikacijo manjše pri
komunikaciji s sodelavci kot z nadrejenimi. Na podlagi rezultatov lahko H3 sprejmemo. Iz
tega lahko posredno sklepamo na to, da so udeleženci bolj zadovoljni s komunikacijo s
sodelavci kot z nadrejenimi, vendar to velja zgolj za pogostost komuniciranja, pri ostalih
lastnostih komunikacije pa razlike med komunikacijo s sodelavci in nadrejenimi niso bile
statistično značilne. Sklepamo, da manjša razlika med želeno in obstoječo komunikacijo
nakazuje na višjo stopnjo zadovoljstva s komunikacijo, v nadaljnjih raziskavah pa bi bilo
smiselno preveriti, ali je to sklepanje upravičeno. V naši raziskavi to pomeni, da je
zadovoljstvo s komunikacijo s sodelavci višje kot z nadrejenimi. Do podobnih ugotovitev so
prišli tudi drugi raziskovalci, ki so v svoji študiji ugotovili, da je kar 65 % zaposlenih
nezadovoljnih s komunikacijo z nadrejenimi znotraj organizacije (Campbell idr., 2020).
Komunikacija s sodelavci je običajno bolj neformalna kot z nadrejenimi, prav tako pa lahko
predstavlja vir čustvene razbremenitve in opore, izmenjave informacij o novostih, povezanih z
delom ter način sproščanja negativne energije (npr. preko pritoževanja) in tako v večji meri
zadovoljuje posameznikovo potrebo po sprejetosti in spoštovanju (Fay, 2011). Na podlagi teh
značilnosti komunikacije s sodelavci sklepamo, da je za zaposlene le-ta bolj prijetna kot
komunikacija z nadrejenimi, zato se v komunikacijo s sodelavci pogosteje vključujejo,
posledično pa so tudi bolj zadovoljni s pogostostjo sporazumevanja s sodelavci. Razlog za
nezadovoljstvo zaposlenih s pogostostjo komuniciranja z nadrejenimi leži v tem, da nekateri
nadrejeni zadržujejo ali prikrivajo nekatere informacije pred svojimi podrejenimi, čeprav bi te
zaposlenim lahko koristile pri njihovem delu. Tuje raziskave (npr. Chung idr., 2016; Kothari
idr., 2009) namreč ugotavljajo, da nadrejeni v odnosu do zaposlenih prikrivajo tako pozitivne
kot negativne informacije.

SPREMEMBE V ČASU COVID-19

Rezultati so pokazali, da kar 60 % udeležencev meni, da se je po izbruhu virusa COVID-19
komunikacija spremenila, kar pomeni, da lahko H4 sprejmemo. Prav tako udeleženci
zaznavajo, da se je večina komunikacije prestavila v virtualna okolja. S tem je komunikacija o
ukrepih in spremembah dela zaradi epidemiološke situacije postala tudi manj redna, bolj
formalna, izpostavljajo pa tudi, da je postala bolj nasičena s konflikti glede cepljenja. Naše
ugotovitve so skladne z rezultati drugih raziskav iz obdobja pandemije virusa COVID-19, in
sicer so tudi udeleženci v tujih raziskavah poročali, da je sočasno s širjenjem virusa prihajalo
do vse večjih sprememb v interni komunikaciji. Vsa srečanja so se namreč premaknila v
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virtualno okolje (Bojadijev in Vaneva, 2021), poleg tega je manj kot polovica zaposlenih (42
%) v tuji raziskavi menila, da je bila komunikacija med COVID-19 krizo uspešna in
učinkovita (Alight, 2019). Za komunikacijo v času pandemije so bile značilne večja
nestrpnost, sovražnost in manjša sočutnost (Neill in Bowen, 2021). Predvidevamo, da je bil to
način spoprijemanja z negotovostjo, ki jo je prinesla sama pandemija, saj so zaposleni skozi
svojo komunikacijo izražali stisko zaradi občutka izpostavljenosti situaciji, na katero pa
zaposleni niso bili pripravljeni.

Omejitve in uporabnost
Glavna omejitev naše raziskave je ta, da je pri udeležencih zaradi podobnosti med prvim in
drugim delom vprašalnika lahko prišlo do nerazumevanja, čeprav smo poskusile podati jasna
navodila o tem, da se morajo v prvem delu vprašalnika nanašati na trenutne načine
komunikacije, v drugem delu pa na želene oblike. Posledično so rezultati lahko nekoliko
izkrivljeni. Poleg tega je bil naš vzorec relativno nereprezentativen (npr. večji delež ženskih
kot moških udeležencev), zato ugotovitev ne moremo brez zadržkov posploševati na vse
organizacije po Sloveniji. To bi lahko rešile s tem, da bi ljudi bolje pritegnile k reševanju
vprašalnika, saj ga je odprlo veliko ljudi, vendar se jih je izmed njih le tretjina odločila za
reševanje. Smiselno bi bilo, da bi nadaljnje raziskave nudile tudi vpogled v značilnosti,
zadovoljstvo ali morebitne ovire v komunikaciji navzdol (tj. v komunikaciji nadrejenih z
zaposlenimi), ki je v našo študijo nismo vključile, vendar menimo, da predstavlja pomemben
vidik interakcije in posledično klime ter vzdušja na delovnem mestu. Ugotovitve naše
raziskave so lahko v pomoč tako nadrejenim, ki jih zanima, kakšne so značilnosti in težave
komunikacije njihovih zaposlenih, koristne pa so tudi za zaposlene, ki želijo izboljšati
komunikacijo s sodelavci in preko tega izboljšati odnose na delovnem mestu. Nenazadnje se
lahko na ugotovitve raziskave in oblikovane smernice oprejo tudi kadrovske službe v
organizacijah, ki lahko raziskavo uporabijo kot vodilo pri načrtovanju intervencij,
izobraževanj, usposabljanj ali skupinskih aktivnosti za zaposlene (npr. delavnice o
komunikaciji, izobraževanje o vpeljavi novega komunikacijskega sredstva, delavnica o
zmanjšanju nestrpnosti).

Zaključki

Na podlagi spoznanj raziskave smo oblikovale smernice za učinkovito komuniciranje znotraj
delovnih organizacij, ki so zaradi zaradi široke zasnove vsesplošno uporabne pri naslavljanju
interne komunikacije. Smernice smo v obliki kratkega priročnika poslale vsem udeležencem,
ki so v vprašalniku izrazili zanimanje zanj.

Glede na vse zbrane ugotovitve lahko sklepamo, da bi se pri naslavljanju interne
komunikacije morali osredotočiti na bonton sporazumevanja na delovnem mestu ter jasnost in
izčrpnost sporočil brez dolgovezenja. Prav tako bi bilo učinkovito spodbujanje pretoka
informacij tako med zaposlenimi kot tudi enotami organizacije, nenazadnje pa zaradi
pandemije in naraščanja pomena spleta kot pomemben vidik interne komunikacije
izpostavljamo tudi spletno komunikacijo.
Želele smo oblikovati enotne in splošne smernice, ki bi koristile zaposlenim in vodjam, ne
glede na to, iz katere organizacije prihajajo. Oblikovane so bile kot splošno vodilo, ki ga
vsaka organizacija lahko uporablja in prilagaja glede na lastne značilnosti in potrebe dela.
Upamo, da bodo smernice in ugotovitve naše raziskave kljub zgoraj omenjenim omejitvam
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koristile tako kadrovskim službam kot tudi zaposlenim, ki si v svoji organizaciji želijo
spremembe na področju interne komunikacije.
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Priloga

Vprašalnik Komunikacija zaposlenih v organizacijah

Pri sledečem sklopu vprašanj odgovarjajte skladno s trenutnimi značilnostmi komunikacije v
vaši organizaciji.

Označite z X, kako pogosto uporabljate orodja komuniciranja v vaši organizaciji:

Orodje Nikoli Dnevno Tedensko Mesečno Letno

ustno komuniciranje

e-pošta

SMS sporočila

pisma

socialna omrežja

telefonski klici

oglasna deska
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sestanek v živo

online sestanek (npr.
preko Zooma,
Microsoft Teams)

drugi interni
komunikacijski
programi

Označite z X, kje pridobite največ informacij o spremembah in dogajanju v vaši organizaciji:

Nikoli Občasno Pogosto Vedno

sestanek (na
oddelku)

oglasna deska

e-pošta

govorice (med
sodelavci)

razgovor z
nadrejenimi

drugo:

Označite, s kakšnimi težavami se srečujete pri označenem načinu komunikacije v vaši
organizaciji (možnih je več odgovorov):

o motnje komunikacijskega orodja (npr. počasnost, izgubljanje sporočil)
o nepreglednost oz. nejasnost sporočanja (npr. iskanje podatkov na različnih mestih)
o kulturna različnost (npr. razlike v razumevanju)
o nezaupanje v komunikacijsko orodje (npr. strah vdora konkurence)
o premajhno kroženje informacij
o komunikacija ne omogoča direktnega odziva (ni dvosmerna)

Na lestvici od 1 do 5 (1 = nikakor se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) označite v
kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o značilnostih komunikacije med sodelavci.

1. Komunikacija poteka na formalni ravni (npr. se
vikamo, pazimo na rabo knjižnega jezika).

1 2 3 4 5

2. Komunikacija je dovolj pogosta. 1 2 3 4 5

3. Prejeta sporočila so direktivna (npr. povratna
informacija je podana brez ovinkarjenja).

1 2 3 4 5
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4. Prejeta sporočila so jasna (npr. iz sporočila točno vem,
kaj mi je nekdo želel sporočiti).

1 2 3 4 5

5. Prejeta sporočila so enosmerna (npr. na posredovana
sporočila ne podajam odgovorov).

1 2 3 4 5

6. Prejeta sporočila so pravočasna (npr. dobim jih v času,
ko jih lahko upoštevam pri delu).

1 2 3 4 5

7. Prejeta sporočila so razumljiva (npr. podana z
besedami, ki jih lahko razumem).

1 2 3 4 5

8. Prejeta sporočila so natančna (npr. s sporočilom
pridobim vse potrebne podatke in ne potrebujem postavljati
dodatnih vprašanj).

1 2 3 4 5

Na lestvici od 1 do 5 (1 = nikakor se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) označite v
kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o značilnostih komunikacije z nadrejenimi.

1. Komunikacija poteka na formalni ravni (npr. se
vikamo, pazimo na rabo knjižnega jezika).

1 2 3 4 5

2. Komunikacija je dovolj pogosta. 1 2 3 4 5

3. Prejeta sporočila so direktivna (npr. povratna
informacija je podana brez ovinkarjenja).

1 2 3 4 5

4. Prejeta sporočila so jasna (npr. iz sporočila točno vem,
kaj mi je nekdo želel sporočiti).

1 2 3 4 5

5. Prejeta sporočila so enosmerna (npr. na posredovana
sporočila ne podajam odgovorov).

1 2 3 4 5

6. Prejeta sporočila so pravočasna (npr. dobim jih v času,
ko jih lahko upoštevam pri delu).

1 2 3 4 5

7. Prejeta sporočila so razumljiva (npr. podana z
besedami, ki jih lahko razumem).

1 2 3 4 5

8. Prejeta sporočila so natančna (npr. s sporočilom
pridobim vse potrebne podatke in ne potrebujem postavljati
dodatnih vprašanj).

1 2 3 4 5

Ali v času od epidemije COVID-19 dalje opažate kakšno spremembo v komunikaciji znotraj
vaše organizacije?

o Da
o Ne
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Prosimo, na kratko izpostavite, kakšno spremembo v komunikaciji opažate v vaši organizaciji
od epidemije COVID-19 dalje.
________________________________________

Pri naslednjih vprašanjih sedaj odgovarjajte skladno s tem, kar si želite, da bi veljalo za
komunikacijo v vaši organizaciji.
Označite, v kolikšni meri si želite, da bi spodaj navedene značilnosti veljale za komunikacijo
med sodelavci v vaši organizaciji.
V kolikor si želite, da bi bila vaša komunikacija s sodelavci bolj neformalna, izberite številko
bližje levi strani, kjer je zapisana beseda “neformalna”. Bližje kot je izbrani odgovor določeni
besedi, v večji meri si želite, da bi to veljalo za komunikacijo.

1 2 3 4 5

neformalna formalna

redkejša pogostejša

nedirektivna direktivna

manj strukturirana bolj strukturirana

dvosmerna enosmerna

posredovana tik pred
zdajci

posredovana veliko
vnaprej

posredovana na
zapleten strokoven
način

posredovana na
izjemno poenostavljen
način

manj podrobna bolj podrobna

ustna (npr. sestanki) pisna (npr. e-pošta)

Označite, v kolikšni meri si želite, da bi spodaj navedene značilnosti veljale za komunikacijo
z nadrejenimi v vaši organizaciji.

V kolikor si želite, da bi bila vaša komunikacija z nadrejenimi bolj neformalna, izberite
številko bližje levi strani, kjer je zapisana beseda “neformalna”. Bližje kot je izbrani odgovor
določeni besedi, v večji meri si želite, da bi to veljalo za komunikacijo.

1 2 3 4 5

neformalna formalna

redkejša pogostejša

nedirektivna direktivna

manj strukturirana bolj strukturirana
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dvosmerna enosmerna

posredovana tik pred
zdajci

posredovana veliko
vnaprej

posredovana na
zapleten strokoven
način

posredovana na
izjemno poenostavljen
način

manj podrobna bolj podrobna

ustna (npr. sestanki) pisna (npr. e-pošta)

Kaj bi še dodali v zvezi s komuniciranjem v vaši organizaciji?
________________________________________________________________________

:) Hvala za vse dosedanje odgovore, pred vami je samo še nekaj kratkih vprašanj! :)

Demografski podatki

Spol:
● Moški
● Ženski
● Drugo

Starost: ____ let

Dolžina delovne dobe: ____ let

Označite vaše področje dela:
● delo z ljudmi
● delo s podatki
● delo s produkti

Označite področje dela vaše organizacije:
● delo z ljudmi
● delo s podatki
● delo s produkti

Označite večinski način vašega dela (možnih je več odgovorov):
● pisarniško delo (npr. administracija, oglaševanje, računovodstvo)
● delo na terenu (npr. prevozništvo, montaža, novinarstvo, varovanje)
● stik z ljudmi (npr. poučevanje, delo s strankami, pomoč uporabnikom)
● delo v proizvodnji (npr. delo na tekočem traku, pakiranje izdelkov)
● drugo: _________________
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Če po končani raziskavi želite prejeti splošne smernice o komunikaciji med zaposlenimi na
delovnem mestu, ki jih bomo oblikovale na podlagi trenutne raziskave, nam lahko zaupate vaš
e-mail naslov: ______________________

Hvala za sodelovanje!
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