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Povzetek
Cilj naše raziskave je bil ugotoviti stanje kakovosti komunikacije vodij z njihovimi

zaposlenimi v jeseni 2021 in rezultate primerjati z lanskoletno raziskavo. Sodelovalo je 147
zaposlenih (74,8 % žensk) iz različnih regij in panog, uporabile pa smo vprašalnik o komunikaciji
med vodjo in zaposlenimi iz lanske raziskave in dodatno merile še vidike hibridnega dela in
povezanosti med zaposlenimi. Pokazale so se razlike v zadovoljstvu s komunikacijo glede na
lastništvo podjetja (sistematična komunikacija in skrb za dobro počutje), v splošnem pa se je,
podobno kot lani, pokazalo, da je veliko prostora za izboljšave pri komuniciranju o skrbi za
zaposlene in pri pomirjujoči komunikaciji. Smiselno se je osredotočiti tudi na povečevanje
povezanosti med zaposlenimi, saj naši rezultati nakazujejo na zmanjšano povezanost sodelavcev
od začetka epidemije, ter na dodatno izobraževanje vodij o pomembnosti empatične komunikacije.

Uvod
Pojav epidemije Covid-19 je povzročil posledice na vseh področjih življenja - vse te

spremembe pa so terjale tudi nove načine komunikacije. Epidemijo Covid-19 lahko uvrstimo med
krizne situacije. Kriza v organizaciji je opredeljena kot neizpolnjevanje pričakovanj lastnikov
organizacije zaradi določenih dogodkov (zunanjih ali notranjih), kar ima lahko negativne posledice
za organizacijo (Coombs, 2019). Ključnega pomena pri blaženju krizne situacije, kot je tudi
epidemija Covid-19, je komunikacija v organizaciji. Pri tem imajo vodje pomembno vlogo,
pozitivno pa vpliva predvsem mirna, jasna komunikacija (Coombs, 1995; Newman in Ford, 2021).
V italijanski raziskavi so ugotovili, da je jasna in pravočasna komunikacija v času Covid-19
epidemije pomembna za zmanjševanje psihofizičnih motenj pri zaposlenih in zviševanje njihove
samoučinkovitosti (Zito idr., 2021), kar še dodatno nakazuje na odgovornost, ki jo imajo vodje. Pri
komunikaciji z zaposlenimi v času krize je priporočljivo, da vodja do zaposlenih in njihovih stisk
izraža empatijo, jih opolnomoči za spoprijemanje s situacijo in jim pomaga pri razvijanju občutka
smisla za prihodnost in optimizma (Hungerford in Cleary, 2021).

Kakovost komuniciranja v slovenskih delovnih organizacijah v času epidemije Covid-19 so
poleti 2020 v raziskavi proučevale E. Boštjančič idr. (2020), ki smo jo ponovile malo več kot leto
kasneje. Raziskovalke so ugotovile, da je jasna in zaupanja vredna komunikacija pomembna, pri
čemer je bila večina sodelujočih zadovoljnih s komunikacijo vodstva v krizi. Sama pogostost
komunikacije se ni izkazala kot najbolj ključna, raziskovalke so izpostavile predvsem hitro oz.
pravočasno posredovanje informacij zaposlenim s strani vodij. Ugotovile so, da so bili udeleženci
najbolj zadovoljni s posluhom vodij za potrebe svojih podrejenih, s pogostostjo komuniciranja
med vodjo in podrejenim ter s hitrostjo posredovanih informacij. Nižje so udeleženci ocenjevali
skrb vodij za dobro počutje, pomirjujočo komunikacijo in razjasnitev negotovosti. To tudi Coombs
(1995) izpostavlja kot pomembno v času krize, raziskovalke (Boštjančič idr., 2020) pa so
presodile, da je na teh področjih še možnost izboljšave v slovenskem prostoru. Pomen
komunikacije, usmerjene v odnose in skrb za zaposlene, so izpostavili tudi v avstrijski raziskavi
(Einwiller idr., 2021), kjer so ugotovili, da je tovrstna komunikacija pomemben napovednik
predanosti organizaciji.

V raziskavi E. Boštjančič idr. (2020) je vodstvo in strokovne službe kar dve tretjini
udeležencev uvrstilo med tri najbolj zaupanja vredne vire glede informacij o prihodnosti, kar kaže
na pomembno vlogo, ki jo ima vodstvo pri komunikaciji. Raziskovalke so v nadaljevanju
ugotovile, da se lastništvo organizacije povezuje z zadovoljstvom s komunikacijo, in sicer so bili v
državnih podjetjih in javni upravi zaposleni pomembno manj zadovoljni s komunikacijo svojih
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nadrejenih, najbolj pa so bili zadovoljni v zasebnih podjetjih. Pomembne razlike so se pojavile tudi
glede na velikost organizacije, in sicer pri vključevanju zaposlenih – v največji meri so bili
vključeni v organizacijah z manj kot 10 zaposlenimi.

V času epidemije so nekatere organizacije obdržale delo na lokaciji, druge pa so uvedle delo
na daljavo ali celo hibridno delo, ki združuje delo od doma in delo na lokaciji (bodisi gre za
kombinacijo glede na posamezne delovne naloge, bodisi gre za kroženje, kjer zaposleni določen
čas svoje naloge opravljajo od doma, določen čas pa na lokaciji). V kitajski raziskavi (Wang idr.,
2021) je večina udeležencev poročala o tem, da tudi za delo v prihodnosti preferirajo hibridno delo
v primerjavi z delom na daljavo ali delom v živo. Avtorji pa opozarjajo, da je zaradi fizične
oddaljenosti zaposlenih ključna vzpostavitev učinkovitega komuniciranja preko družbenih
omrežij, telefonskih klicev in platform za skupinske sestanke. Ko komuniciranje v živo ni mogoče,
se lahko močno zmanjša učinkovitost pri delu, še posebej pri delovnih pozicijah, kjer delovne
naloge temeljijo na delu z informacijami. Komuniciranje preko različnih platform je prav tako
pomembno za ohranjanje medosebne povezanosti zaposlenih. Pomembno je torej opolnomočenje
zaposlenih z veščinami komuniciranja na daljavo in spodbujanjem prisotnosti ter refleksije
(Hafermalz in Riemer, 2020).

Cilj naše raziskave je bil ponoviti raziskavo E. Boštjančič idr. (2020) in ugotoviti, kakšna je
kakovost komuniciranja z zaposlenimi v jeseni 2021 v primerjavi s prvotnim stanjem, kar je tudi
naše prvo raziskovalno vprašanje. Kot drugo vprašanje smo si zastavile, kako posamezniki, ki
delajo po hibridnem modelu, zaznavajo komunikacijo in kaj doživljajo kot izziv pri tovrstnem
delu. Kot zadnje vprašanje pa nas je še zanimalo, kako zaposleni zaznavajo povezanost s sodelavci
v primerjavi s časom pred epidemijo.

Metoda

Udeleženci

V raziskavi je sodelovalo 147 udeležencev, od tega 74,8 % žensk. Največ udeležencev je
bilo v starostnih skupinah 41-50 let (34,7 %), 31-40 let (24,5 %), 51-60 let (19,7 %), sledile so
starostne skupine 26-30 let (9,5 %), do vključno 25 let (7,5 %), 61-65 let (3,4 %) in nad 65 let (0,7
%). Na Sliki 1 predstavljamo regije delovnih organizacij, iz katerih so izhajali udeleženci.

Slika 1
Prikaz zastopanosti posameznih regij delovnih organizacij v našem vzorcu v odstotkih
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Večina sodelujočih je prihajala iz organizacij, kjer je zaposlenih več kot 250 oseb (41,5 %),
32,0 % je bilo zaposlenih v organizacijah med 50 in vključno 250 oseb, 16,3 % je prihajalo iz
organizacij z 10 do vključno 50 zaposlenimi, najmanj oseb (10,2 %) pa je prihajalo iz majhnih
organizacij (tj. do vključno 10 zaposlenih). Večina udeležencev je bila zaposlenih v zasebnih
podjetjih (60,5 %), 25,9 % zaposlenih v javni upravi, najmanj udeleženih pa je bilo zaposlenih v
državnem podjetju (13,6 %). Na Sliki 2 prikazujemo panožno porazdelitev delovnih organizacij, iz
katerih so prihajali udeleženci.

Slika 2
Prikaz zastopanosti panog delovnih organizacij v vzorcu v odstotkih

Pripomočki

Uporabile smo samoocenjevalni vprašalnik, ki predstavlja prilagoditev in vsebinsko
razširitev vprašalnika, ki so ga za namene raziskovanja kakovosti komunikacije vodij v času
epidemije Covid-19 oblikovale E. Boštjančič idr. (2020). V prvem delu je zajemal 12 postavk o
komunikaciji vodstva (slika 3) s petstopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico (1 = Sploh se ne
strinjam, 5 = V celoti se strinjam), notranja skladnost tega dela vprašalnika je bila visoka (α =
0,95). Sledili sta vprašanji, kako pogosto vodja skliče podrejene kot ekipo na delovnem mestu in
preko e-klica. Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na hibridno delo. Če so udeleženci na
vprašanje, ali je delo v organizaciji tudi hibridno (»del delovnega tedna/meseca delate na daljavo,
del v prostorih delodajalca in imate to urejeno v pogodbi o zaposlitvi in/ali internih aktih«),
odgovorili pritrdilno, je sledilo vprašanje o jasnosti, dogovorjenosti in tekočnosti komunikacije in
odprto vprašanje o  izzivih pri hibridnem delu. Ocenjevale smo tudi stopnjo zaupanja v
informacije iz različnih virov (s petstopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico; 1 = najmanj
zaupam, 5 = najbolj zaupam), naslednji sklop vprašanj pa se je nanašal na načine komunikacije
vodij v jeseni 2021. Vključile smo tudi odprti vprašanji; prvo o najboljšem kanalu komuniciranja,
ki se je vzpostavil med epidemijo, in utemeljitvi te izbire, pri drugem pa so udeleženci lahko
pohvalili dobro prakso glede komunikacije v organizaciji. Sledilo je vprašanje, kako povezani s
sodelavci se danes udeleženci počutijo v primerjavi z obdobjem pred epidemijo. V zadnji del
vprašalnika smo vključile vprašanja o sociodemografskih podatkih udeležencev (spol, starost,
regijo, velikost, lastništvo in panogo podjetja, v katerem so zaposleni).

Postopek
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Postopek vzorčenja in zbiranja podatkov

Podatke smo med 9. novembrom in 1. decembrom 2021 zbirale s pomočjo Google Obrazcev.
Povezavo do vprašalnika smo delile na osebnih Facebook in Instagram profilih. K sodelovanju v
raziskavi so bili poleg širše javnosti (preko e-pošte) povabljeni tudi člani Združenja članov svetov
delavcev Slovenije, Slovenske kadrovske zveze in KSS Pergam. Povezavo do vprašalnika je delilo
tudi podjetje Mediade, deljena je bila preko baze gostov KIK konference, na spletni strani
psihologijadela.com ter članom Kluba alumnov Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani.

Opis obdelave podatkov

Izračunale smo opisne statistike podatkov. Nato smo normalnost porazdelitve postavk, ki so
se nanašale na zadovoljstvo s komunikacijo vodij, preverile s Shapiro-Wilkovim testom
normalnosti. Ugotovile smo, da porazdelitev skupnega seštevka ocenjevanih spremenljivk
komunikacije vodij statistično pomembno odstopa od normalne (W = 0,95; p < 0,05), enako pa se
je izkazalo tudi za porazdelitve vrednosti posameznih spremenljivk komunikacije vodij, zato smo
se v nadaljevanju za primerjave med skupinami odločile za uporabo neparametričnih preizkusov
(Kruskal-Wallisov test in Dunnov test z Bonferronijevim popravkom). Kvantitativni del rezultatov
smo obdelale s pomočjo programa RStudio, kvalitativno analizo odprtih odgovorov (združevanje
le-teh glede na vsebinsko podobnost) pa smo izvedle v programu MS Excel.

Rezultati z razpravo

Rezultati raziskave kažejo, da so udeleženci v povprečju podajali visoke ocene vseh
ocenjevanih spremenljivk komunikacije vodij (M = 3,56; SD = 0,94). Udeleženci so bili najbolj
zadovoljni s komunikacijo vodij glede vpetosti v organizacijo, posluhom vodij za njihove osebne
okoliščine in pogostostjo komuniciranja med vodjo in podrejenim (Slika 3). V primerjavi z
lanskoletno raziskavo (Boštjančič idr., 2020) ostajata posluh vodij za potrebe svojih podrejenih in
pogostost komuniciranja z njimi tisti področji, s katerima so udeleženci še vedno zelo zadovoljni.
Udeleženci so bili v letošnji ponovljeni študiji najbolj zadovoljni z vpetostjo v organizacijo, ki je
bila kot področje v lanskoletni raziskavi uvrščena nekoliko nižje, kljub podobnemu povprečju
ocen. Zaposleni so zaznavali, da v organizaciji lahko sodelujejo s svojimi idejami, predlogi. Vodje
so s svojimi podrejenimi dovolj pogosto komunicirali, pri tem so imeli tudi posluh za osebne
okoliščine vsakega zaposlenega. Tako v letošnji kot v lanskoletni raziskavi so udeleženci najnižje
ocenjevali skrb vodij za njihovo dobro počutje in pomirjujočo komunikacijo vodij. Že v lanski
raziskavi so avtorice izrazile možnost napredka in izboljšave na omenjenih področjih, podobno pa
kažejo tudi letošnji podatki, saj so zaposleni s tema področjema komunikacije še vedno najmanj
zadovoljni. Na podlagi primerjave stanja s prvotno raziskavo lahko na različnih področjih
zadovoljstva s komunikacijo zaključimo, da ni prišlo do večjih sprememb, saj so bili rezultati zelo
podobni.

Slika 3
Povprečne vrednosti ocenjevanih spremenljivk pri komunikaciji
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V nadaljevanju nas je zanimalo, ali je prišlo do sprememb na področju zadovoljstva s
komunikacijo glede na lastništvo organizacije. V lanskoletni raziskavi (Boštjančič idr., 2020) se je
namreč izkazalo, da so bili zaposleni v zasebnih podjetjih najbolj zadovoljni s komunikacijo svojih
nadrejenih, pomembno manj zadovoljni s komunikacijo pa so bili zaposleni v državnih podjetjih in
javni upravi. V naši raziskavi smo tako primerjale skupno zadovoljstvo s komunikacijo vodij glede
na lastništvo podjetja, pri čemer rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa niso pokazali statistično
pomembnih razlik med podjetji različnih lastništev (χ2(2) = 4,44; p = 0,11).Ti rezultati lahko
nakazujejo, da so v preteklem letu v državnih podjetjih in javni upravi uspeli svojo komunikacijo z
zaposlenimi izboljšati. V lanskoletni raziskavi so se pokazale tudi razlike v zadovoljstvu s
komunikacijo vodij glede na velikost organizacije, v naši raziskavi pa do pomembnih razlik na tem
področju ni prišlo (χ2(3) = 2,25; p = 0,52). Dobljeni rezultat lahko kaže na to, da so tudi večja
podjetja, s komunikacijo katerih so bili udeleženci lansko leto manj zadovoljni, sedaj uspela
izboljšati svojo komunikacijo oz. so z njihovo komunikacijo zaposleni sedaj bolj zadovoljni.

Primerjave glede na lastništvo in velikost organizacije, iz katere prihajajo udeleženci, smo
izvedle tudi za posamezne spremenljivke komunikacije vodij. Pomembne razlike so se pokazale v
sistematičnosti komunikacije vodij z zaposlenimi glede na lastništvo organizacije, in sicer je bila ta
bolj sistematična v državnih in zasebnih podjetjih. Pomembne razlike so se pokazale tudi glede
skrbi vodij za dobro počutje zaposlenih, in sicer je bila tovrstna komunikacija manj značilna za
vodje v javni upravi (Tabela 1). Glede na ugotovitve predhodnih raziskav, v katerih so avtorji
izpostavili pomembnost izražanja empatije vodij do zaposlenih in njihovih stisk (Hungerford in
Cleary, 2021) ter usmerjenost komunikacije vodij v odnose in skrb za zaposlene (Einwiller idr.,
2021), je nadrejene ključno izobraževati o pomenu empatičnega komuniciranja.

Tabela 1
Razlike v komunikaciji glede na lastništvo organizacije, iz katere prihajajo udeleženci

Državna
podjetja

Zasebna
podjetja

Javna
uprava

M SD M SD M SD χ2 df p
Skrb za dobro počutje 3,20 1,47 3,21 1,26 2,58 1,31 5,97 2 0,05
Sistematična
komunikacija

3,75 1,37 3,61 1,26 3,08 1,24 5,60 2 0,05

Opomba. Poročamo o srednji vrednosti (aritmetična sredina), standardnih odklonih, testni statistiki (χ2) in
prostostnih stopnjah (df). Pri pomembnosti (p) nižji ali enaki 0,05 moramo rezultate vzorca previdno
posploševati na splošno populacijo.
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Naslednja primerjava med raziskavama se nanaša na to, kako pogosto vodja svoje zaposlene
kot ekipo skliče na delovnem mestu. Največ udeležencev (25,9 %) je poročalo, da jih vodja kot
ekipo na delovnem mestu skliče enkrat tedensko, kar se je izkazalo tudi v lanski raziskavi
(Boštjančič idr., 2020). Odstotek je bil celo nekoliko višji, in sicer je o tedenskih sestankih
poročalo 30 % udeležencev. V splošnem se kaže trend upada pogostosti sestankov v primerjavi z
lanskim letom, do česar je morda prišlo, ker se situacija s Covid-19 stabilizirala. Vodje morda
presojajo, da tako pogosti sestanki sedaj niso več potrebni, saj je delo postalo že precej ustaljeno in
ne prihaja več do pomembnejših sprememb. Zanimalo nas je, kako pogosto vodja zaposlene kot
ekipo skliče preko e-klica, saj je to zaradi fizične oddaljenosti zaposlenih postalo ključno za
vzpostavitev učinkovitega komuniciranja. Največ udeležencev (19,0 %) je poročalo, da jih vodja
skliče preko e-klica enkrat tedensko. Da delajo na lokaciji, pa je navedlo 29,3 % udeležencev.

Prvi del našega drugega raziskovalnega vprašanja se je nanašal na to, kako zaznavajo
komunikacijo posamezniki, ki delajo po hibridnem modelu. Na vprašanje, ali v organizaciji delajo
tudi hibridno, je malo več kot polovica udeležencev (55,8 %) odgovorila pritrdilno, 37,4 % jih je
poročalo, da ta možnost v njihovi organizaciji ne obstaja. Rezultati kažejo, da je komunikacija pri
hibridnem delu večinoma v celoti jasna, dogovorjena in gladko teče (43,9 %), nekoliko manj
zaposlenih se sooča z izzivi, čeprav je komunikacija dogovorjena (35,4 %). V nekaterih
organizacijah komunikacija pri hibridnem delu ni vnaprej dogovorjena in je prepuščena sprotnim
dogovorom med sodelavci (15,9 %). V raziskavi se je torej izkazalo, da večina udeležencev
komunikacijo pri hibridnem delu ocenjuje kot ustrezno. To ima v situaciji, ko komuniciranje v
živo ni mogoče, velik pomen, saj je ustrezna komunikacija preko različnih e-klicev nujna za
ohranjanje povezanosti med zaposlenimi (Wang idr., 2021). Brez učinkovite komunikacije se
namreč lahko močno zmanjša učinkovitost pri delu, zato je pomembno, da zaposlene
opolnomočimo z veščinami komuniciranja na daljavo (Hafermalz in Riemer, 2020).

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kaj zaposleni doživljajo kot
izziv pri hibridnem delu. Skupaj smo zbrale 82 odgovorov, od tega je 12 oseb (14,6 %) navedlo, da
ne zaznavajo izzivov pri uporabi hibridnega načina dela. Največ odgovorov (30,5 %) se je
nanašalo na izzive povezane s komunikacijo v organizaciji in med zaposlenimi. Udeleženci so
poročali o komunikacijskem šumu, ki nastane zaradi nerazumljivosti podanih navodil.
Komunikacija v živo je tudi kakovostnejša, hitrejša in učinkovitejša. Izzivi so se pojavljali tudi na
področju organizacije dela (15,6 %). Udeleženci so poročali o težavah z usklajevanjem urnikov
za spletno sodelovanje in spletne sestanke. Pogoste so bile težave s tehniko in tehnologijo (13,4
%), izzive so predstavljali nepoznanost programske opreme in zahteva po velikem prilagajanju pri
uporabi različnih orodij, nezadostna komunikacijska tehnologija in preobremenjena internetna
povezava. Hibridni način dela je predstavljal izzive tudi na področju slabše povezanosti med
sodelavci in vzpostavljanja osebnih stikov (12,2 %). Sodelavci so se med seboj videli manj
pogosto, med njimi se je že začela pojavljati odtujenost.

V jeseni 2021 so zaposleni poročali, da vodje z njimi v večji meri komunicirajo preko
elektronskih naprav in medijev kot v živo. Najpogosteje so navajali komunikacijo preko
elektronske pošte (83,7 %) in telefonskega klica (78, 9 %), pogosto so omenjali tudi videoklice
(npr. Zoom, MS Teams) in SMS sporočila, najmanj pogosto pa so izbirali družbena omrežja (npr.
WhatsApp, Viber).

V raziskavi smo udeležence spraševale tudi po najboljših kanalih komuniciranja, ki so se
vzpostavili med epidemijo. Na to vprašanje smo prejele 144 veljavnih odgovorov. V splošnem je
bil videoklic oziroma videokonferenca najpogosteje navajan način komuniciranja (71,5 %),
sledila sta elektronska pošta (12,5 %) in telefon (9,7 %). Razlogi za pogosto uporabo videoklica
so se nanašali predvsem na hitrost odziva, praktičnost uporabe, zanesljivost izvedbe sestankov na
daljavo ter časovno ekonomičnost. Komunikacija preko elektronske pošte se je izkazala kot
učinkovita, jasna, sledljiva, tako posredovana navodila so pregledna in najhitreje dosežejo vse
zaposlene brez dodatnega sklicevanja sestankov. Telefon oziroma telefonski klic je bil
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najpogosteje uporabljen pri komunikaciji med dvema osebama in za hitro reševanje težav,
udeležencem se je zdel učinkovit zaradi nedvoumne in hitre izmenjave vseh potrebnih informacij.

Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri udeleženci menijo, da je vodja obdržal_a način
komuniciranja, ki ga je vzpostavil/-a ob začetku epidemije leta 2020. Zaposleni so odgovarjali s
pomočjo petstopenjske lestvice, iz rezultatov pa je razvidno, da so vodje v veliki meri obdržali
način komuniciranja (M = 4,0; SD = 0,96), torej se je takrat vzpostavljeni način najverjetneje
izkazal kot učinkovit.

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako zaposleni zaznavajo povezanost
s sodelavci v primerjavi s časom pred epidemijo. Udeleženci so večinoma poročali, da se danes
počutijo manj (37,4 %) ali enako povezani (36,7 %) s sodelavci kot prej (tj. v letu 2019 oziroma na
začetku leta 2020). V manjši meri so poročali, da se danes počutijo bolj povezane (12,9 %), skoraj
13 % udeleženih pa je poročalo, da v organizaciji niso še dve leti. Glede na velik delež
udeležencev, ki se počutijo manj povezane, bi bilo dobro organizacije opozoriti na pomembnost
ohranjanja povezanosti med zaposlenimi ter jih spodbuditi, da bi to področje poskušali izboljšati,
na primer z bolj kakovostnim komuniciranjem preko različnih platform (Hafermalz in Riemer,
2020).

V raziskavi nas je zanimalo tudi, ali bi udeleženci želeli pohvaliti oziroma izpostaviti dobre
prakse v organizaciji. Na to vprašanje je odgovorilo 147 oseb, od tega je več kot polovica (58,5 %)
navedla in pohvalila nekaj dobrih praks. Največ pohval se je nanašalo na komunikacijo in
izvedbo sestankov (28,6 %). Udeleženci so izpostavili predvsem ohranjanje rednih sestankov ob
dogovorjenih terminih, redno in ažurno obveščanje. Zadovoljni so bili z ohranjanjem jasne,
iskrene in transparentne komunikacije. Izpostavili so tudi redno komunikacijo s strani vodij, ki se
je nanašala na povpraševanje po zdravju. Veliko pohval (15,6 %) se je nanašalo tudi na druženje
oziroma ohranjanje osebnega stika (npr. z virtualnimi »jutranjimi kavicami« za neformalno
druženje med zaposlenimi in vodji) ter prilagodljivost in podporo s strani vodij oziroma
organizacij (12,2 %). Na koncu nas je enako kot v lanskoletni raziskavi (Boštjančič idr., 2020)
zanimala stopnja zaupanja v različne vire informacij. V lanski raziskavi so se vodstvo in strokovne
službe uvrstili med tri najbolj zaupanja vredne vire glede informacij o prihodnosti, v letošnji
raziskavi pa so udeleženci to uvrstili na prvo mesto (M = 3,55; SD = 1,15). Ta rezultat še dodatno
kaže na pomembnost vloge organizacije in vodij, ki ga imajo pri komunikaciji z zaposlenimi.

Ugotovitve raziskav kažejo, da je kakovostna komunikacija med zaposlenimi še posebej
ključna v kriznih obdobjih. Zaradi krize Covid-19 je veliko podjetij uvedlo hibridno delo in
številni zaposleni so izpostavili, da bi na podoben način želeli delati tudi v prihodnosti (Wang idr.,
2021). V primerih, ko se bo takšna oblika dela ohranila tudi kasneje, je še toliko bolj bistveno, da
se zavedamo pomembnosti kakovostne komunikacije z zaposlenimi. Rezultati naše raziskave
namreč kažejo, katera so tista področja komunikacije, ki bi jih bilo potrebno v Sloveniji izboljšati.
Sem sodi predvsem to, da bi vodje v svoji komunikaciji z zaposlenimi izražali nekaj več skrbi za
njihovo dobrobit ter da bi bila njihova komunikacija z zaposlenimi bolj pomirjujoča, saj so to
udeleženci ocenili kot nekaj, česar sedaj v veliki meri niso deležni.

Glavna omejitev naše raziskave je bila velikost vzorca, saj je bil ta v primerjavi z
lanskoletno raziskavo (Boštjančič idr., 2020) precej manjši. Prav tako bi kot omejitev, ki bi jo
lahko v prihodnjih raziskavah izboljšali, omenile neenakomerno razporeditev udeležencev preko
panog. V prihodnjih raziskavah bi tako večji vzorec z boljšo zastopanostjo vsake izmed panog
omogočal boljšo primerjavo med le-temi. Eno izmed področij, ki bi ga prav tako lahko še dodatno
raziskali, je primerjava med tistimi, ki delajo le hibridno, ter tistimi, ki delajo izključno na daljavo.

Zaključki

Ugotovitve naše raziskave kažejo na pomembne razlike v komuniciranju vodij glede na
lastništvo organizacije, saj so po dobrem počutju bolj pogosto spraševali vodje v zasebnih in
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državnih podjetjih, najmanj pa v javni upravi. Podobno je bilo s sistematičnostjo komunikacije,
kjer so vodje najbolj redno komunicirali z zaposlenimi v državnih in zasebnih podjetjih. Tudi v
naši raziskavi so se informacije, podane s strani organizacije, izkazale kot tiste, ki jim zaposleni
najbolj zaupajo, kar nakazuje na pomembnost komunikacije, ki je redna, kakovostna ter empatična
do skrbi in počutja zaposlenih.

Vodje so pogosteje sklicevali zaposlene na delovnem mestu, čeprav so udeleženci poročali,
da zaznavajo povečano število spletnih sestankov. Organizacije bi morda lahko ohranile
uveljavljene načine komunikacije, saj je večina udeležencev poročala, da v njihovi organizaciji
izvajajo hibridno obliko dela. Kljub večjemu številu težav na področju komunikacije, organizacije
dela ter povezanosti in vzpostavljanju osebnih stikov s sodelavci so udeleženci kot primere dobrih
praks navajali rednost komunikacije, prilagodljivost in podporo s strani organizacije ter druženje in
ohranjanje stikov. Organizacije bi morda lahko še bolj ozaveščale in spodbujale ohranjanje stikov
tudi v kriznih situacijah, na primer z oblikovanjem dodatnih delavnic in neformalnih druženj, saj
ugotovitve kažejo, da se udeleženci s sodelavci zaznavajo manj ali enako povezani.  Menimo, da
lahko ugotovitve naše raziskave nudijo vodjem in zaposlenim pomembno povratno informacijo o
področjih komunikacije, na katerih je prišlo do sprememb in na katerih je še prostor za izboljšave.
Več pozornosti se nam zdi smiselno nameniti izobraževanju o komunikaciji, ki izraža več skrbi za
dobro počutje zaposlenih, posebno v javni upravi.

Viri

Boštjančič, E., Vižintin, A. in Krajnović, E. (2020). Kakovost komuniciranja v slovenskih
delovnih organizacijah v času epidemije COVID-19. V Ž. Lep in K. Hacin Beyazoglu (ur.),
Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize (str. 167–176). Znanstvena
založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Coombs, W. T. (2019). A need for more crisis management knowledge. V Coombs, W. T. (ur.),
Ongoing Crisis Communication (str. 18–30). Sage Publications LTD.

Einwiller, S., Ruppel, C. in Stranzl, J. (2021). Achieving employee support during the COVID-19
pandemic–the role of relational and informational crisis communication in Austrian
organizations. Journal of Communication Management, 25(3), 233–255.

Hafermalz, E., in Riemer, K. (2020). Interpersonal connectivity work: Being there with and for
geographically distant others. Organization Studies, 41(12), 1627–1648.

Hungerford, C. in Cleary, M. (2021). Leadership during times of crisis: Towards recovery. Issues
in Mental Health Nursing, 1–12.

Newman, S. A. in Ford, R. C. (2021). Five steps to leading your team in the virtual COVID-19
workplace. Organizational Dynamics, 50(1), 100802.

Wang, Y., Liu, Y., Cui, W., Tang, J., Zhang, H., Walston, D. in Zhang, D. (2021). Returning to the
office during the COVID-19 pandemic recovery: Early indicators from China. Extended
Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–6.

Zito, M., Ingusci, E., Cortese, C. G., Giancaspro, M. L., Manuti, A., Molino, M., Signore, F. in
Russo, V. (2021). Does the end justify the means? The role of organizational communication

8



among work-from-home employees during the COVID-19 pandemic. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 18(8), 3933.

9soprotection.com

https://soprotection.com?utm_source=signature

