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POVZETEK 

 

Doktorska disertacija spada v širše sociološko polje, saj govori o kompleksni problematiki 

relevantnosti Herzbergove dvofaktorske motivacijske teorije, pri čemer se v ospredje 

postavlja raziskovalni interes generacijske stratifikacije specifične generacije v današnjem 

slovenskem sociološko-kulturološkem kontekstu. Glede na vsakdanjo percepcijo življenja, 

torej glede na vrednote, narodnostno poreklo, življenjske izkušnje, poklicno usmerjenost in 

demografske značilnosti okolja, iz katerega prihajamo, imamo ljudje lahko zelo različne 

interpretacije stvarnosti. V pričujoči disertaciji se fokusiramo na generacijsko, torej starostno 

stratifikacijo pripadnikov generacije X in Y v povezavi z motivacijskim okvirom, znotraj 

katerega pripadniki obeh generacij delujejo. Dileme, s katerimi smo se v pričujoči doktorski 

disertaciji ukvarjali, se nanašajo na vprašanja, ali za motivacijo predstavnikov generacije Y 

res veljajo drugačni pristopi kot doslej? So jim v primerjavi s predstavniki generacije X za 

notranji delovni zagon res pomembnejši drugi motivacijski dejavniki? Zanimalo nas je torej, 

ali med obema generacijama res obstajajo takšne razlike, da bi lahko upravičeno govorili o 

generacijski raznolikosti. Za osnovni raziskovalni okvir nam je služila Herzbergova 

dvofaktorska motivacijska teorija, ki smo jo z obsežnim teoretičnim študijem razširili na 

dodatne dejavnike, ki jih Herzberg v svoje preučevanje ni vključil, so pa zadnje študije mladih 

generacij pokazale, da so mladim pomembni. V okviru Herzbergove teorije nas je zanimalo 

tudi, ali je teorija dovolj robustna, da se je obdržala skozi čas, in ali je njena aplikacija za 

slovenski prostor sploh relevantna. Končni cilj disertacije pa je bila formulacija 

motivacijskega modela za povprečnega predstavnika generacije X in povprečnega 

predstavnika generacije Y. 

 

Predstavnike obeh generacij smo najprej preučili skozi obsežen znanstveni in literarni korpus, 

nato pa preučevali s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami, s katerimi smo odgovarjali 

na v uvodu postavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze. Tako kvalitativna kot tudi 

kvantitativna analiza sta pokazali, da se dejavniki, ki jim predstavniki ene in druge generacije 

pripisujejo ključen pomen, med seboj razlikujejo. Nadalje smo ugotovili, da prav tako obstaja 

razlika, katerim izmed teh dejavnikom pripadniki generacije X in Y pripisujejo vlogo 

motivatorja in katerim vlogo higienika. Iz vsega zgoraj naštetega smo torej sklenili, da obstaja 

dovolj očitna empirična evidenca, da lahko legitimno in z vso relevantnostjo govorimo o 



 

 

 

generacijski raznolikosti tudi v današnjem slovenskem sociološko-kulturološkem okolju. Kot 

eden izmed raziskovalnih ciljev je bilo tudi vprašanje, ali je Herzbergova teorija dovolj 

robustna, da se je obdržala več kot pol stoletja. Ugotovili smo, da sicer osnovni skelet teorije 

še stoji, vendar so družbene spremembe vplivale na spremenjeno konotacijo dejavnikov – iz 

higienikov v motivatorje in vice versa.  

 

Pojem generacijske raznolikosti in z njo povezane motivacije je v slovenskem prostoru še 

precej neraziskana tema in s pričujočo doktorsko disertacijo smo želeli ravno na tem področju 

dodati svoj znanstveni prispevek k teoriji motivacije. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

Motivacija, motivacijske teorije, Herzberg, generacijske razlike, generacija X, generacija Y 

 

 

ABSTRACT 

This doctoral dissertation covers a broad sociological field, as it discusses the complex issue 

of the relevance of the Herzberg’s Two-factor motivation theory, putting forward the research 

interest in generation stratification of a specific generation in today’s sociological and cultural 

context in Slovenia. Considering the everyday perception of life, that is the values, 

nationality, life experience, professional orientation and demographic specifics of our original 

environment, people can have quite different interpretations of reality. This dissertation 

focuses on the generational, notably age-related stratification of the representatives of 

generations X and Y in relation to the motivational framework in which the representatives of 

both generations function. The dilemmas treated by this doctoral dissertation concern the 

issues such as whether or not different approaches apply to the motivation of generation Y 

than they did before.  Do they really need different motivation factors for internal working 

drive in comparison with the representatives of generation X? The purpose was thus to find if 

there really existed such differences between the two generations that we can legitimately 

speak of generational diversity. We used Herzberg’s Two-factor motivation theory as the 



 

 

 

basis for the research framework and expanded it, with a comprehensive theoretical study, to 

additional factors that were not included in Herzberg’s studies but were found to be important 

to young people by recent studies of young generations. In the framework of Herzberg’s 

theory, we were also interested in finding out whether the theory was robust enough to keep 

its significance through time and if its application was even relevant for Slovenia. The final 

goal of the dissertation was the formulation of a motivational model for an average 

representative of generation X and an average representative of generation Y. 

 

The representatives of both generations were first studied in a comprehensive scientific and 

literary corpus and then tested with qualitative and quantitative methods used for answering 

the originally identified research questions and hypotheses. The qualitative and the 

quantitative analysis revealed that the factors considered essential by the representatives of 

both generations differ. Furthermore, we also established that there was a difference between 

the generations X and Y as to which factors were considered motivating and which hygienic. 

Based on all the above it was established that there existed a solid empiric proof based on 

which generational diversity can be claimed with legitimacy and due relevance also in today’s 

sociological and cultural environment in Slovenia. Another research goal was the question of 

whether Herzberg's theory was robust enough to be considered relevant for over half a 

century. It was established that the basic theoretic structure is still valid; however, social 

changes affected the connotation of factors which also changed in turn – from hygienic to 

motivating and vice versa.  

 

The notion of generational diversity and the related motivation in Slovenia is a rather under-

researched topic, and the aim of this doctoral dissertation was to make a scientific 

contribution to the theory of motivation in this area. 

 

KEY WORDS: 

Motivation, Theories of Motivation, Herzberg, Generational Differences, Generation X, 

Generation Y 
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1. UVOD 

 

 

Pričujoča doktorska disertacija se ukvarja s širšo kompleksno problematiko relevantnosti 

Herzbergove dvofaktorske motivacijske teorije, pri čemer je v ospredju raziskovalni interes 

generacijske raznolikosti specifične generacije v današnjem slovenskem družbeno-

kulturološkem kontekstu. Človeška interpretacija stvarnosti je lahko zelo različna glede na 

vrednote, narodnosti, življenjske izkušnje, poklicne usmeritve, demografsko okolje 

posameznikov, skratka glede na njihovo vsakodnevno percepcijo življenja. V pričujoči 

disertaciji nas bo zanimala generacijska, torej starostna stratifikacija pripadnikov generacije X 

in Y v interakciji z njihovo motivacijsko manifestacijo. Dandanes je zelo popularno 

populistično govoriti in pisati o generacijah, generacijski raznolikosti in generacijski 

problematiki, empiričnih evidenc pa imamo na voljo zelo malo. Kljub temu (ali pa ravno 

zaradi tega) številna podjetja nekako v strahu pričakujejo prihod pripadnikov novih generacij 

na trg delovne sile. Pojavlja se vprašanje, ki je ob pomanjkanju empiričnih raziskav (tako v 

svetu, v slovenskem prostoru pa še toliko bolj) ključnega značaja, ali za motivacijo 

pripadnikov mladih generacij res veljajo drugi pristopi kot doslej? Prav tako se poraja 

vprašanje, v kolikšni meri je dvofaktorska motivacijska teorija po tolikih letih in številnih 

kritikah sploh še relevantna, zanimiva pa je tudi aplikacija teorije na slovensko področje, saj 

avtorji, ki preučujejo nacionalne kulture, menijo, da ima nacionalna kultura bistven vpliv na 

delovne vrednote in vedenje zaposlenih, torej lahko študije generacijskih skupin v drugih 

kulturah proizvedejo precej drugačne rezultate. 

 

 

1.1 Predstavitev raziskovalnega problema 

 

Kot ugotavlja Ule (1996), ni mogoča neka splošna enoznačna opredelitev mladosti in 

mladine, ki bi veljala v vseh zgodovinskih obdobjih in v vseh družbenih situacijah, saj se te 

opredelitve oblikujejo v vsakokratni družbi v skladu z njenimi značilnostmi, ideologijo in 

potrebami. Koncept mladosti je v dvajsetem stoletju odkrila modernizacija in mladost ločila 

od ostalih življenjskih obdobij. Čeprav so antropološke raziskave pokazale, da je v nekaterih 

kulturah in družbah sicer obstajalo razvojno obdobje odraščanja – kot čas, ko so otroci fizično 
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dozorevali in posledično s tem je bil to čas raznih preizkusov in obredov iniciacije (Muuss, 

1996). Vendar pa se je nadzor nad mladostjo s strani državnih (predvsem izobraževalnih) 

institucij vzpostavil šele v moderni družbi. Mladostnik je tako postal subjekt moralno-

vzgojnih, disciplinarnih in izobraževalnih praks (Ule, 1996; Zupančič in Marjanovič - Umek, 

2004). Ule trdi, da v nobenem drugem obdobju mlada generacija ni imela tako zanimive 

vloge, ni ustvarila toliko splošno pomembnih kulturnih in civilizacijskih sprememb ter v 

nobenem ni pridobila toliko samozavesti in izkazovala tolikšne pripravljenosti in volje do 

družbenih sprememb kot ravno v 20. stoletju (Ule, 2000). Zgodovinsko gledano je 20. stoletje 

najbolj vplivalo na spremembe odraščanja in proces mladosti in ravno zato se je oblikovala 

teza, da je 20. stoletje t. i. stoletje mladosti (Ule in Kuhar, 2003). Predpogoj generacijske 

modernizacije mladine je predstavljal pospešeni družbeni in ekonomski razvoj sodobnih 

industrijskih družb, vzpon meščanskega individualizma, razbitje dotedanjih tradicionalnih 

socialnih povezav in hkraten prehod v družbo storitev in potrošnje. Ule ugotavlja (Ule, 2002), 

da je le v družbah, v katerih položaj posameznika ni vnaprej določen, mogoč razvoj in 

ohranitev specifične mladinske potrošnje, izkoriščanje prostega časa in zabave, ki so rodna tla 

za nastanek mladinskih vsakdanjih svetov in mladinskih kultur. Avtorji, ki se ukvarjajo s 

preučevanjem mladosti, definirajo mladost kot neko vmesno fazo v življenjskem poteku – 

fazo med otroštvom in odraslostjo, ki vključuje tri glavne prehode (Coles in drugi, 1997): 

- zaključek šolanja in vstop na trg delovne sile, 

- prehod od ekonomske odvisnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti, 

- prehod od doma izvorne družine v lastno domovanje. 

 

Ule (2008, str. 127) meni, da pomenijo ti prehodi biografski, socio-psihični, generacijski, 

predvsem pa statusni premik od ekonomsko in socialno odvisnega člana družbe k ekonomsko 

in socialno neodvisnemu posamezniku, ki je usposobljen za lastno nadaljevanje rodu, za 

produktivno uporabo svojih znanj in sposobnosti. Ule nadalje ugotavlja (Ule, 1996; Ule, 

2008, str. 126), da se v postmoderni družbi obdobje mladosti podaljšuje in deli v tri dele: 

klasično mladost ali adolescenco (obdobje po obveznem šolanju; 15–19 let starosti), 

postmladost ali postadolescenco (predvsem tisti, ki podaljšujejo šolanje čez dvajseta leta; 20–

24 let starosti) in mlajšo odraslost (nastopi zaradi spremenjenih ekonomskih razmer in 

oteženemu vstopu v sfero dela; 25–29 let starosti). Idejo o mladosti oz. adolescenci kot o 

posebnem življenjskem obdobju je na začetku 20. stoletja razvil ameriški psiholog Stanley 

Hall, ki je preučeval mladostnike z določenimi težavami v vedenju oz. osebnosti, ter uvedel 
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pojem ''adolescence''. Ta pojem je razumel kot sopomenko za nestabilno in viharniško dobo v 

zgodovini človeka (Zupančič in Marjanovič - Umek, 2004, str. 513). Hallove opredelitve so 

sčasoma postale preozke, saj so raziskave pokazale, da veliko mladostnikov preživi obdobje 

adolescence dokaj mirno (Bandura v Musek in Pečjak, 1996, str. 200), vendar pa adolescenca 

še vedno predstavlja občutljivo obdobje razvoja posameznikove osebnosti. Pojem 

postadolescence je kot nov identitetni status in novo življenjsko obdobje, ki zaporedno sledi 

adolescenci, uvedel ameriški socialni psiholog Keneth Keniston (Ule in Kuhar, 2003). 

Postadolescenca predstavlja fazo nove intenzivne osebnostne in identitetne krize, ki sledi 

uspešno razrešeni identitetni in osebnostni krizi v mladosti. Raziskovalci (Ule, 2008) govorijo 

o novem vmesnem življenjskem obdobju (ki se je vrinilo med klasično mladost in odraslost) 

in ga različno poimenujejo. Mogelonsky (1996) imenuje to obdobje predodraslost, večina 

ostalih avtorjev pa obdobje mladih odraslih (Cote, 2000; Walther in Stauber, 2002; Ule, 

2008). Ule (2008, str. 241) razloži, da so mladi odrasli tisti, ki po vseh tradicionalnih merilih, 

kot sta starost in izobrazba, ne sodijo več v kategorijo mladih, vendar še niso dosegli 

socialnega statusa odraslih v tradicionalnem pomenu (niso ekonomsko samostojni ali nimajo 

redne zaposlitve ali nimajo lastne družine ali živijo v izvornih družinah). Obdobje mlade 

odraslosti je obdobje, ki starostno sicer sledi postadolescentskem obdobju, torej druga 

polovica dvajsetih let, vendar se to obdobje vse bolj podaljšuje tudi čez trideseta leta in torej 

status mladih ne sledi postadolescentskemu, temveč ga je na neki način zamenjal.  

 

Trenutna demografska slika delovne sile je precej raznolika, saj se je s podaljševanjem 

življenjske dobe začela podaljševati tudi aktivna delovna doba posameznika. Ena izmed še 

precej neraziskanimi raznolikostmi je generacijska raznolikost. Arsenault (2004) generacijsko 

raznolikost definira kot tradicijo in kulturo skupine ljudi, ki traja dosmrtno. Generacije 

ustvarjajo sebi lastno tradicijo in kulturo s skupnimi čustvi, obnašanji, vrednotami in 

pojmovanji, čemur pripisujejo največji pomen oz. kaj je zanje najpomembnejše. 

 

Kot ugotavlja Grant (2008), na višjo stopnjo vztrajnosti, produktivnosti in delovne uspešnosti 

pomembno vpliva motivacija zaposlenih. Uhan je opredelil motivacijo kot ''usmerjanje 

človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov.'' Motivacija je torej 

''zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi 

njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem možnosti v 
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resničnost. Potreba je razlika med želenim in dejanskim stanjem.'' (Uhan 1999, str. 3). Eden 

izmed glavnih motivacijskih teoretikov, Frederick Herzberg, pa trdi, da le takrat, ko ''ima 

posameznik lasten generator, lahko govorimo o motivaciji.'' (Herzberg 1987, str. 6). 

 

Lipičnik (1998) je kot dejavnike, ki vplivajo na motivacijo, izpostavil tri sklope, in sicer: 

individualne razlike, organizacijske prakse in značilnosti dela. Poleg osebnih potreb, stališč in 

interesov, Lipičnik znotraj dejavnika ''individualnih razlik'' izpostavi tudi vrednote (Lipičnik, 

1998), ki jih Musek opredeljuje kot motivacijske cilje najvišjega hierarhičnega reda (Musek, 

2000). Vrednote imajo dve funkciji: normativno in motivacijsko. Normativna funkcija 

vrednot predstavlja vrednote, povezane s standardi vedenja, in tako nastopa kot merilo. 

Motivacijska funkcija vrednot predstavlja usmerjanje našega vedenja; takšne enote imajo za 

posameznika čustveno vrednost in ga pritegnejo. Schwartz (1994) je dodal še štiri poglede in 

nova poimenovanja vrednot : 

 socialne vrednote – vrednote kot interesi neke socialne skupine,  

 motivacijske vrednote – vrednote, ki motivirajo dejanja, da jim dajejo čustveno 

pomembnost in smer delovanja, 

 vrednote presojanja – vrednote, ki so postale standardi za presojanje dejanj,  

 vrednote socializacije – vrednote, ki se pridobivajo v procesu socializacije, prenesejo 

se iz prevladujočih vrednot skupine skozi prvoosebno izkušnjo v procesu socializacije.  

 

Schwartz (2003) opiše vrednote kot globoko zakoreninjene, abstraktne motivacije, ki vodijo, 

opravičujejo in razlagajo vedenja, norme, mnenja in delovanja posameznikov. Vsak 

posameznik ima sebi lastne vrednote. Te si je oblikoval na podlagi socialnega okolja, v 

katerem živi, procesa socializacije, ki ga je bil deležen, osebnih prepričanj in doživetij ter 

življenjskih izkušenj. Vsak posameznik si svoje lastne vrednote postavi v hierarhijo, kjer na 

vrhu srečamo vrednote, ki so mu najpomembnejše. Na vrednote vplivajo tudi spol, starost, 

izobrazba, socialno-ekonomski status, zakonski stan, število otrok in podobno. Da so vrednote 

relativno trajne pomeni, da se naj ne bi veliko ali pogosto spreminjale in hkrati, da niso 

povsem nespremenljive. Rokeach (1973, str. 5) tako definira vrednote kot dolgoročna 

prepričanja posameznika o tem, kako mora delovati in kakšne cilje želi doseči. Arce (2008) 

enostavno vidi vrednote kot prepričanja, verovanja in cilje.  Haralambos in Holborn (2005) 

vidita vrednote kot prepričanja v to, da je nekaj dobro ali zaželeno. Musek (2000) prestavlja 
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nekoliko kompleksnejši pogled in vidi vrednote kot motivacijski cilj najvišjega hierarhičnega 

reda in pravi, da so vrednote abstraktne in pojmovno predelane ter hkrati opozarja, da ne 

odražajo trenutne stopnje motivacije, ampak dolgoročno naravnanost. Musek Lešnik (2006) 

opredeljuje vrednote kot kažipote, ki podjetje oziroma ljudi nenehno opozarjajo, da delujejo v 

skladu z njihovimi prepričanji. Pogačnik (2002) ugotavlja, da o vrednotah danes ne govorimo 

več samo kot o nečem, kar je dobro oziroma zaželeno (filozofski pristop), prav tako tudi ne 

govorimo o vrednotah več samo kot o vidiku človekovih prepričanj (socialno-psihološki 

pristop), temveč predvsem o osrednji motivacijski strukturi, torej o deklarativni, kognitivno 

predelani motivacijski usmerjenosti človeka.  

 

Večina avtorjev, ki se ukvarjajo z generacijsko raznolikostjo, se strinja, da so tisto bistveno, 

kar razlikuje generacije med sabo, ravno različne vrednote generacij (Zemke in drugi, 2000; 

Chester, 2005; Brečko, 2005; Wallis, 2009). Nekateri kritiki sicer opisujejo generacijske 

razlike kot generacijski nesmisel (Tolson, 2001), spet drugi pa menijo, da je pomanjkanje 

razumevanja zavedlo organizacije, da olepšujejo generacijske razlike (Tulgan, 2004). Uletova 

(2007) poudarja, da raziskovalci ugotavljajo, da je danes pri mladih tipičen precej 

neorganiziran, spremenljiv in praviloma ne-hierarhičen skupek vrednot, ciljev in idealov. 

Meni, da lahko zaradi tega danes le pogojno govorimo o dobro zarisanih vrednotah in jasnih 

prednostih vrednot in ciljev. Uletova in Kuharjeva (2003) nadalje ugotavljata, da je vedno 

manj dejavnosti, ki bi bile značilne le za odrasle ali za mlade, saj je vse bolj pomembna 

osebnostna rast, ki je bila včasih značilnost mladosti, danes pa se že razširja ne vse generacije. 

Uletova (2002) prav tako meni, da so vrednote, ki so nekoč veljale za mlade, sedaj prevzete s 

strani celotne družbe, na mlade same pa se je pozabilo. Postali so družbeno odvečni, kar jih 

vodi v izolacijo in povzroči umik v zasebnost.  Schewe in Meredith (1994) pa trdita, da ljudje 

z leti ne spremenijo svojih vrednot, vedenj in pojmovanj, kaj jim je pomembno, in da so 

generacijska vedenja in vrednote dosmrtni pojavi. Zemke in drugi (2000) prav tako menijo, da 

so generacijske razlike pomembne, saj generacije nastajajo s pomočjo različnih vrednot, 

vedenj, želja in mišljenj ljudi. Arsenault (2004) je s svojo študijo, v kateri je raziskoval 

generacijske razlike in ali te razlike vplivajo na to, kako različne generacije gledajo na 

vodenje, ovrednotil generacijske razlike in ugotovil, da jih lahko priznamo kot legitimno 

raznolikost. 
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Prvi, ki je generacije obravnaval kot sociološki fenomen, je bil Karl Mannheim, ki je v 

dvajsetih letih prejšnjega stoletja napisal svoj znameniti esej Problem generacij (Demartini, 

1985). Njegov predhodnik Dilthey (Kuljić, 2007) je menil, da generacijo okarakterizirajo 

skupna prepričanja in doživeta življenjska izkustva. Mannheim meni, da isti kronološki čas 

rojstva in odraščanja še ne konstituira generacijskega položaja, temveč ga definira šele od tu 

naprej nastala možnost sodelovanja v istih dogodkih in vsebinah. V tem pogledu torej, čeprav 

vrstniki, kitajski in nemški mladostniki leta 1800 niso bili v istem položaju. To sta dve 

različni generaciji, saj so njihovi doživljaji različni in različno razčlenjeni. (Demartini, 1985; 

Pilcher, 1994; Corsten, 1999; Edmunds in Turner, 2005; Kuljić, 2007). Mannheim (v Pilcher, 

1994) je povzel: ''Generacije ne bi obstajale kot sociološki fenomen, če ne bi bilo obstoja 

družbenih interakcij med ljudmi, če ne bi bilo opredeljenih družbenih struktur, nobene 

zgodovine, ki temelji na določeni kontinuitetah. Takrat bi obstajalo le rojstvo, staranje in 

smrt.''  

 

Kot je ugotovila Brečko (2005), se delovno prebivalstvo Evrope izjemno hitro stara in 

podjetja se bodo morala slej kot prej spoprijeti z generacijskimi razlikami, saj strokovnjaki v 

kadrovski stroki vse pogosteje ugotavljajo, da ima ''vsaka od generacijskih skupin njej lastne 

delovne posebnosti, navade, motive, vrednote.'' (Brečko 2005, str. 48). 

 

V Sloveniji še ni bilo obsežnejše raziskave, ki bi se ukvarjala z motivacijo predstavnikov 

različnih generacij, in s svojo disertacijo želim raziskovati relevantnost Herzbergove 

motivacijske teorije v slovenskem prostoru na predstavnikih generacije X in Y, s svojo 

raziskavo prispevati k teoriji motivacije kot taki ter hkrati ugotoviti, ali je generacijska 

raznolikost res lahko priznana za eno izmed legitimnih raznolikosti v današnji družbi. 

 

1.2 Obrazložitev relevantnosti raziskovalnega problema 

 

Dandanes je zelo popularno govoriti in pisati o generacijah, generacijski raznolikosti in 

generacijski problematiki, dejanskih raziskav pa je bilo izvedenih zelo malo. Kljub temu (ali 

pa ravno zaradi tega) številna podjetja nekako v strahu pričakujejo prihod pripadnikov novih 
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generacij na trg delovne sile. Pojavlja se vprašanje, ki je ob pomanjkanju empiričnih raziskav 

(tako v svetu, v slovenskem prostoru pa še toliko bolj) ključnega značaja, ali za motivacijo 

pripadnikov generacije Y res veljajo drugi pristopi kot doslej, ali so tej generaciji resnično 

pomembnejši drugi motivacijski dejavniki?  

Prav tako se poraja vprašanje, v kolikšni meri je dvofaktorska motivacijska teorija po tolikih 

letih in številnih kritikah sploh še relevantna, zanimiva pa je tudi aplikacija teorije na 

slovensko področje, saj Robbins (v Hui-Chun in Miller, 2003) meni, da ima nacionalna 

kultura bistven vpliv na delovne vrednote in vedenje zaposlenih, torej lahko študije 

generacijskih skupin v drugih kulturah proizvedejo precej drugačne rezultate. 

 

Zupan in drugi (2009, str. 414) ugotavljajo, da je uspešnost posameznika pogoj za uspešnost 

skupine, v kateri posameznik deluje. Uspešnost skupine je pogoj za uspešnost organizacije in 

nadalje uspešnost na višjih ravneh spodbuja uspešnost tudi navzdol, saj deluje motivacijsko. 

Motivacija kot torej eno izmed ključnih vprašanj v povezavi z delovno učinkovitostjo, 

uspešnostjo in delovnim zadovoljstvom ter eden izmed glavnih izzivov, s katerim se sooča 

upravljanje s človeškimi viri v vedno večji meri, je predmet raziskav številnih strokovnjakov 

in teoretikov tako dandanes kot tudi v preteklosti.  

Naj omenim le nekaj glavnih avtoritet, ki so se s to temo že ukvarjale in so vir vedno novih 

raziskovanj, nadgradenj in ne nazadnje tudi kritik: Maslow (1954) s svojo hierarhično teorijo 

potreb, že omenjeni Herzberg (1959) z dvofaktorsko motivacijsko teorijo, Vroom (1964) in 

njegova teorija pričakovanj, Alderfer (1972) z ERG teorijo, McClelland (1961) s teorijo 

pridobljenih potreb, Locke in njegova teorija cilja (1981), McGregor s teorijo X in Y (1961, 

1987). 

 

V svoji disertaciji se bom osredotočala na dvofaktorsko teorijo Fredericka Herzberga in njene 

nadgradnje. Herzberg je s sodelavci (Mausner, Bernard in Bloh Snyderman, Barbara) leta 

1959 objavil knjigo The Motivation to Work, v kateri je predstavil svojo raziskavo in njene 

bistvene ugotovitve. S sodelavci so raziskovali (z metodo intervjujev, ki je bila takrat dokaj 

nova statistična metoda in kot taka v nadaljevanju podvržena številnim kritikam) vpliv 

faktorjev na zadovoljstvo pri delu oz. na nezadovoljstvo z delom. Herzberg in sodelavci so 

ugotovili, da na delovno motivacijo vplivata dva skupka faktorjev, ki so ju poimenovali 
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motivatorji in higieniki. Uhan (1999) definira motivacijska sredstva, ki jih lahko imenujemo 

tudi motivacijski dejavniki, faktorji, vzvodi, motivatorji in motivi, kot tista sredstva, ki 

delujejo na motivacijo in nadalje opredeli motivacijo kot posebno, nebolečo dejavnost 

oziroma pritisk na posameznika ali skupino, ki naredi (kot najboljše zmore) tisto, kar se od 

njega ali njih pričakuje ali pa to pričakujejo sami od sebe. Glede na dvofaktorsko teorijo 

imajo ljudje dva glavna skupka potreb: higienične potrebe, na katere vplivajo fizične in 

fiziološke razmere in pogoji, v katerih ljudje delajo, ter motivacijske potrebe, ki jih Herzberg 

opiše kot zelo podobne s potrebami zgornjega reda Maslowe hierarhične teorije (Herzberg in 

drugi, 2010, str. 110). Higienične potrebe zadovoljujejo faktorji, ki jih je Herzberg imenoval 

higieniki ali disatisfaktorji, ki so: nadzor, medosebni odnosi, delovni pogoji, plačilo, politika 

uprave in podjetja, ugodnosti in delovna varnost. Vsi ti faktorji so povezani s kontekstom 

delovnega okolja. Kadar ti faktorji niso ustrezni, se po teoriji pojavi delovno nezadovoljstvo. 

Ko pa so ti faktorji ustrezni in pozitivni, so ovire za delovno zadovoljstvo odstranjene, vendar 

zadovoljitev higieničnih potreb še ne vodi v delovno zadovoljstvo, temveč le v zmanjšanje ali 

odsotnost nezadovoljstva (Herzberg in drugi, 2010). Motivacijske potrebe pa zadovoljujejo 

faktorji, ki jih Herzberg imenuje motivatorji oz. satisfaktorji: dosežki, priznanje, delo samo, 

odgovornost in osebna rast. Kot so higienični faktorji povezani s kontekstom dela, so 

motivatorji povezani z naravo dela samega in posledicami dela. Glede na teorijo so faktorji, ki 

vodijo v delovno zadovoljstvo, tisti, ki zadovoljujejo posameznikovo potrebo po 

samoaktualizaciji pri delu. Za razliko od higienikov, ki s svojo prisotnostjo ne povzročijo 

delovnega zadovoljstva, temveč neko nevtralno stanje, ki ni ne zadovoljstvo ne 

nezadovoljstvo, pa prisotnost motivatorjev vodi v delovno zadovoljstvo. Po teoriji odsotnost 

motivatorjev ne vodi v delovno nezadovoljstvo, temveč v isto nevtralno stanje kot prisotnost 

higienikov, ki ni ne zadovoljstvo in ne nezadovoljstvo (Herzberg in drugi, 2010). 

 

Herzbergova teorija (in način raziskave) je bila predmet številnih kritik oz. replikativnih študij 

(Vroom (1964); Hardin (1965); Hulin in Smith (1965); Opshal in Dunnette (1966) v Basset-

Jones in Lloyd, 2005, str. 933), kar ga je spodbudilo, da je leta 1968 napisal članek: ''One 

more time: How do you motivate employees?'', ki je bil objavljen v reviji Harvard Businees 

Review. V članku je Herzberg podčrtal bistveno razliko med pojmoma motivacija 

(''motivation''') in gibanje (''movement''). Ponovno so se pojavile kritike (Evans in McKee 

(1970); Wall (1972) v Basset-Jones in Lloyd, 2005, str. 933). Članek je bil ponatisnjen leta 

1987 ob 65-letnici HBR. Temu članku je Herzberg dodal retrospektiven komentar, s katerim 
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je ponovno ovrgel vse kritike in še enkrat izpostavil ključno razliko med pojmoma gibanje in 

motivacija. Razloži, da je gibanje funkcija strahu in kazni pred neuspehom dobiti zunanje 

nagrade. Je tipičen postopek, ki ga uporabljajo pri dresuri živali. Na drugi strani pa je pojem 

motivacije, ki je funkcija osebnostne rasti in prinaša notranje nagrade, kot so zanimivo in 

izzivov polno delo (Herzberg, 1987). Herzberg poudari, da čeprav se na prvi pogled zdi, da so 

vedenjski rezultati kot posledica motivacije ali gibanja enaki, temu še zdaleč ni tako. 

Drugačna je dinamika, ki prinaša obsežne dolgoročnejše posledice (Herzberg, 1987). Gibanje 

zahteva konstantne okrepitve in se izraža v kratkoročnih rezultatih. Motivacija pa temelji na 

potrebah po osebnostni rasti in predstavlja notranji motor oz. generator, od katerega so koristi 

dolgoročnejše. Ker je končna nagrada pri motivaciji osebnostna rast, ljudi ni potrebno 

nagrajevati z vedno višjimi nagradami (Herzberg 1987, str. 14). Herzberg v svojem 

komentarju še enkrat izpostavi bistvo svoje dvofaktorske teorije. Meni, da lahko okoljski 

faktorji (higieniki) v najboljšem primeru povzročijo odsotnost nezadovoljstva na delovnem 

mestu, medtem ko njihova odsotnost ustvarja nezadovoljstvo. V nasprotnem primeru pa lahko 

ljudi motivirajo faktorji, ki so povezani z vsebino dela, torej motivatorji. 

Herzberg svoj komentar zaključi z besedami (Herzberg 1987, str. 16):  

''Če se vrnem k ''One More Time'' – ne mislim, da bi ga danes napisal dosti drugače, 

čeprav bi vključil znanje, ki sem ga pridobil iz zadnjih preizkusov oplemenitenja dela. 

Distinkcija med gibanjem in motivacijo je še vedno resnična, in motivacijsko-higienična 

teorija je še vedno okvir, s katerim lahko ovrednotimo akcije. Oplemenitenje dela še vedno 

ostaja ključ pri oblikovanju dela, ki motivira zaposlene.'' 

 

Disertacija bo torej govorila o povezovanju dejavnika starosti z vrednotami in povezovanju 

vrednot z motivacijskimi dejavniki, ki naj bi bili za vsako od generacij drugačni. Gre za dokaj 

neraziskano temo, še posebej v slovenskem prostoru na temo generacij in generacijske 

raznolikosti še ni bilo izvedene konkretnejše raziskave, oziroma kot je poudaril Arsenault, 

glavni razlog za nerazumevanje generacij je pomanjkanje empiričnih raziskav, ki bi 

ovrednotile generacijske razlike (Arsenault 2004, str. 126).  Prav tako pa se izbrana tematika 

ukvarja tudi s testiranjem relevantnosti Herzbergove teorije v današnjem času in slovenskem 

prostoru. Teorija bo razširjena z novimi dejavniki, ki jih Herzberg v svojo raziskavo ni 

vključil, raziskave pa poudarjajo, da so za predstavnike mlajših generacij pomembni.  
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1.3 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

 

V doktorski disertaciji bomo (kot je razvidno iz slike 1.1.) preverjali glavo hipotezo (GH), dve 

pod-hipotezi (G1 - G2) ter dve pomožni hipotezi (G2A – G2B), pri raziskovanju pa nam bo 

okvir dajalo devet raziskovalnih vprašanj. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali starost vpliva na vrednote? 

2. Ali obstaja razlika med pripadniki generacije X in Y v vrednotah? 

3. Kateri motivacijski faktorji motivirajo pripadnike generacije Y? 

4. Kateri motivacijski faktor ima bistveno vlogo pri motivaciji pripadnikov generacije Y? 

5. Kateri motivacijski faktorji motivirajo pripadnike generacije X? 

6. Kateri motivacijski faktor ima bistveno vlogo pri motivaciji pripadnikov generacije X? 

7. Kako demografske razlike (če sploh) vplivajo na motivacijo predstavnikov generacije 

X in Y? 

8. Kateri motivacijski dejavniki so za pripadnike generacije Y higieniki in kateri 

motivatorji? 

9. Kateri motivacijski dejavniki so za pripadnike generacije X higieniki in kateri 

motivatorji? 

 

Hipoteze 

Haralambos in Holborn (1999) poudarjata, da je pomembno razlikovati med socialno 

neenakostjo in socialno stratifikacijo, saj je družbena stratifikacija posebna oblika družbene 

neenakosti, ki se nanaša na prisotnost posebnih družbenih skupin, ki so postavljene ena nad 

drugo glede na dejavnike kot sta ugled in premoženje. Tisti, ki pripadajo posamezni skupini 

ali sloju, imajo določeno zavest o skupnih interesih, skupno identiteto in podoben življenjski 

slog, ki jih loči od članov drugih družbenih slojev.  

Pomembni dejavniki stratifikacije so spol, etična pripadnost, spolna usmerjenost, starost, 

premoženjsko stanje, religioznost, poklic, izobrazba… Ena izmed temeljnih dimenzij 

stratifikacije je torej tudi starost, ki jo želim preučevati v povezavi z vrednotami (saj Parsons 

(v Haralambos in Holborn, 1999) trdi, da je stratifikacija neizogibna ravno zaradi tega, ker 
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izhaja iz skupnih vrednot) in še posebej na primeru predstavnikov generacije X in Y. 

Vprašanje relevantnosti Herzbergove teorije je ravno zaradi teh družbenih sprememb in 

aplikacije na predstavnike generacije Y še toliko bolj zanimivo. 

Slika 1.1: Grafični prikaz hipotez 

 

Vir: Rejec, lastni prikaz hipotez (2011). 

 

Glavna hipoteza (GH):  

Zaradi sprememb, ki so se zgodile po II. svetovni vojni, Herzbergov splošni model 

dvofaktorske teorije ni več ustrezen, torej bodo na motivacijo predstavnikov generacije X in 

generacije Y vplivali  različni motivacijski dejavniki. 

Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija je nastajala v petdesetih letih 20. stoletja, po 2. 

svetovni vojni pa so se zgodile bistvene spremembe, ki so spremenile položaj mladine – 

razširilo in podaljšalo se je obvezno šolanje, mladim iz različnih družbenih slojev se je 

izboljšal življenjski standard in pridobili so tudi več prostega časa (Ule, 1999). Uletova meni, 

da je glavna značilnost nove generacije, da svobodo razume kot samoumevno – svobodna je 

izbira življenjskega sloga, svobodna izbira izobraževalne poti in kasneje poklica, svobodna je 

izbira prijateljev in partnerskih odnosov. Ni več prisile tradicionalnih spolnih vlog, svobodna 

je seksualna vzdržnost … (Ule, 2000). Uletova nadalje ugotavlja, da imajo mladi značilnosti 

GLAVNA HIPOTEZA: 
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individualizma, kulturne 
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pasivne generacije, saj se najbolje počutijo v varnem krogu zasebnosti in svojih izvornih 

družin in ljubijo mir, manj pa aktivno in vznemirljivo življenje, v manjši meri so pripravljeni 

na izzive in tveganja javnega življenja in tudi ne kažejo nobene želje po družbenem 

uveljavljanju.  

 

Za potrditev glavne hipoteze sem postavila še dve pod-hipotezi (H1 in H2) in dve pomožni 

hipotezi (H2A in H2B): 

Hipoteza 1 (H1):  

Zaradi umika mladih v sfero zasebnosti, individualizma, kulturne modernizacije,  različne 

socializacijske poti in primarnega pomena vrstništva v socializaciji se med pripadniki 

generacije X in Y oblikujejo drugačni sklopi vrednotnih vzorcev. 

Čeprav Maslow (1962) pravi: ''Največja bolezen sodobnega sveta je pomanjkanje vrednot … 

To stanje je danes bolj nevarno kot kadarkoli v zgodovini.'', Beck (1997, str. 12) zavrne to 

konzervativno stališče o tako imenovani krizi vrednot in razvije tezo, da ''trpimo od novih 

oblik svobode.'' 

Odziv mladine na prehod v postindustrijsko družbo je kulturna modernizacija, pri kateri 

postaneta glavni gonili razvoja sposobnost osvajanja in uporabe znanja, ki je temelj 

ustvarjalnosti. V postindustrijski družbi imajo tako pomembno vlogo vzgojno-izobraževalne 

institucije ter tudi vse ostale, ki podpirajo razvoj znanja in kulture (Ule, 1996). Sociološka 

teorija označuje s pojmom ''kulturna modernizacija'' spremembe življenjskih in vrednotnih 

orientacij mladih od šestdesetih let dalje (Ule, 1996). Kulturno modernizacijo mladine lahko 

imenujemo tudi kar generacijska modernizacija, ki se je začela z industrijsko modernizacijo in 

svoj vrhunec doživela v petdesetih in zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja (Ule, 

1996). 

Značilnosti prve modernizacije so: 

- konstruiranje radikalnih skupin mladostnikov, ki so imele značilni vrednotni sistem in 

življenjski stil, ki je bil drugačen od stila njihovih staršev, 

- upor mladih proti družbi staršev in odraslih (gibanja polnočnih, huliganov …) – 

Kennedijev efekt (Ziehe 1996, str. 5). 
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Prav tako pa je tudi sekularizacija religije vplivala na spremenjene vloge znotraj družine. 

Družinski odnosi so v zadnjih stotih letih doživeli velike transformacije – bolj demokratični 

odnosi znotraj družin (za razliko od starih avtokratskih in patriarhalnih družin), sprememba 

vzgoje iz avtoritarne v permisivnejše oblike, sprememba položaja ženske v družini (ženske se 

zaposlujejo, so izobražene, manj podrejene možu – bolj demokratičen odnos). Prav tako pa 

celice jedrne družine (starši, bratje, sestre) izgubljajo vpliv in status primarnega vzornika. 

Mead (1997) ugotavlja, da to funkcijo prevzemajo t. i. pomembni drugi (angl. significant 

others). Prav tako Žižek (v Kurdija, 2000) meni, da si posamezniki bolj želijo priznanja s 

strani socialne skupine, ki ji pripadajo, kot pa od družine, ki je nekoč predstavljala prvotni vir 

informacij. Wallis (2009) nadalje meni, da ima vsaka generacija različne vrednote, ki se 

razlikujejo od ostalih na način, ki dajejo smisel njihovi podobi sveta in ki vplivajo tudi na to, 

kaj pričakujejo od dela. Tudi Brečko (2005) ugotavlja, da ima vsaka od generacijskih skupin 

delovne posebnosti, navade, motive in vrednote, ki so lastne zgolj njej. Hui-Chun in Miller 

(2003) trdita, da so študije pokazale pomembne razlike med delovnimi karakteristikami 

pripadnikov različnih generacij. Delovne karakteristike pa vključujejo delovne vrednote, 

delovna vedenja in pričakovanja zaposlenih. Podatki zadnjih javnomnenjskih raziskav 

(raziskave v zadnjih desetih letih) med mladimi v Sloveniji kažejo, da se pojavljajo vrednote, 

ki so bližje osebnemu izkustvu posameznika in njemu samemu (materialna in socialna 

varnost, prijateljstvo, odnosi, zdravo okolje, kakovost vsakdanjega življenja) za razliko od 

velikih vrednot, ki so bile osnovane na močnih ideologijah (politika, religija, nacionalna 

vezanost) (Ule 2004, str. 352). 

 

Hipoteza 2 (H2):  

Različni vrednotni vzorci pripadnikov generacije X in Y vplivajo na to, da nanje vplivajo 

različni motivacijski dejavniki. 

Če torej ugotavljamo, da imajo pripadniki generacije Y in generacije X različne vrednote, 

potem lahko upravičeno domnevamo, da nanje vplivajo različni motivacijski dejavniki, saj 

Musek meni (Musek 2000, str. 9), da so vrednote motivacijski cilji najvišjega hierarhičnega 

reda. Pogačnik (2000) pa dodaja, da vrednote ne izražajo toliko trenutne motivacijske 

naravnanosti, temveč relativno dolgoročno in trajno naravnanost, torej lahko nadalje tudi 

predpostavljamo, da se osrednje motivacijske strukture glede na trajnost vrednot ne 

spreminjajo bistveno. 
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Pomožni hipotezi, ki ju označujemo z oznakama H2A in H2B, sta:  

Hipoteza 2A (H2A):  

Za predstavnike generacije Y so pomembnejši drugi motivacijski dejavniki kot za 

predstavnike generacije X. 

in 

Hipoteza 2B (H2B):  

Med pripadniki generacije Y in generacije X obstaja razlika, kateri motivacijski dejavniki 

so prepoznani kot motivatorji in kateri kot higieniki.  

Herzbergova teorija je nastajala v petdesetih letih prejšnjega stoletja, torej lahko upravičeno 

sklepamo, da je nastajala v drugačnem družbenem okolju, kot ga poznamo danes. Ule 

ugotavlja, da v pretežni meri izginjajo norme skupinskega vedenja in da izginjajo tudi stare 

predstave o kolektivnih dolžnostih in lojalnostih ter da se je začela uveljavljati nova 

individualizirana etika vsakdanjega življenja (Ule 2004, str. 352). Prav tako pa meni, da 

pomeni premik osrednjih vrednotnih usmeritev od materialno-kariernih k 

postmaterialno-osebnostnim vrednotam pri sodobni mladini tudi premik v značaju vrednot. 

Torej lahko domnevamo, da bodo motivacijski dejavniki (vezani na vrednote) pri 

predstavnikih generacije X in Y imeli drugačno konotacijo kot v času nastajanja Herzbergove 

teorije. 

 

1.4 Cilji raziskave 

 

V prvi vrsti je cilj pričujoče disertacije ugotoviti, ali obstaja med pripadniki različnih 

generacij diferenca v motivacijskih dejavnikih in ali imajo različni motivacijski dejavniki za 

predstavnike različnih generacij drugačno stopnjo pomembnosti, ki jim jo pripisujejo 

predstavniki teh generacij. V kolikor predpostavimo, da bo raziskava pritrdilno odgovorila na 

vprašanje, ali se motivacijski dejavniki med predstavniki generacije X in Y razlikujejo, je cilj 

disertacije, ki nas še posebej zanima, ugotoviti, kateri od teh dejavnikov oziroma faktorjev so 

za predstavnike ene in druge generacije motivatorji in kateri higieniki. Ključno vprašanje, ki 

se pojavlja na tem delu je, ali sploh obstajajo razlike med predstavniki različnih generacij, da 

bi lahko upravičeno govorili o generacijski raznolikosti? Nadalje se disertacija ukvarja z 
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relevantnostjo dvofaktorske motivacijske teorije glede na to, da je Herzbergova raziskava 

potekala v petdesetih letih prejšnjega stoletja in torej v drugačnem družbenem kontekstu ter je 

doživela že številne verifikacije in kritike. Torej želimo preveriti relevantnost teorije pri 

izbranih generacijskih predstavnikih v slovenskem družbeno-kulturološkem prostoru in 

teorijo razširiti z dejavniki, ki v preučevanje niso bili vključeni, so pa številne študije 

dokazale, da so predstavnikom mlajših generacij pomembni. Na podlagi vseh ugotovitev pa 

želimo ob zaključku pričujoče doktorske disertacije izdelati model motiviranja predstavnikov 

generacije X in Y.  

 

1.5 Metodologija  

 

Raziskovalni model 

Iz slike 1.2. je razviden raziskovalni model, kot smo si ga zamislili za preverjanje postavljenih 

hipotez. Temeljna predpostavka, za katero je potrebna preliminarna raziskava je, da starost 

pomembno vpliva na vrednote. Kot kontrolne neodvisne spremenljivke bomo v preliminarni 

raziskavi preverili še ostale demografske dejavnike: spol, izobrazbo, življenjsko okolje in 

premoženjski status. Preliminarna raziskava bo narejena iz podatkov Arhiva družboslovnih 

podatkov, in sicer iz raziskave: Toš, Niko in skupina. Slovensko javno mnenje 2008/1: 

Evropska raziskava vrednot. Nadaljnja predpostavka je, da vrednote vplivajo na motivacijske 

dejavnike, torej bodo različne vrednote vplivale na to, da na motivacijo predstavnikov X in Y 

vplivajo različni motivacijski dejavniki. Pogačnik (2002, str. 32) poudarja, da se v koncept 

vrednot v psihologiji osebnosti pomika vedno bolj na osrednje mesto. Pravi: ''Danes o 

vrednotah ne govorimo več samo kot o nečem, kar je dobro in zaželeno, ali samo kot o vidiku 

človekovih prepričanj, temveč predvsem o osrednji motivacijski strukturi.'' (Pogačnik 2002, 

str. 32). Brownova je v svoji študiji sicer raziskovala razloge, zakaj v delovnem okolju prihaja 

do konfliktov med mladimi zaposlenimi in starejšimi menedžerji, vendar je ugotovila (Brown 

1976, str. 15), da so vrednote (v nasprotju z vedenji, verovanji in mnenji) najbolj uporaben 

koncept pri določanju motivacijskega vedenja in da konflikti obstajajo ravno zaradi tega, ker 

se bistvene vrednote razlikujejo. Osnovni motivacijski dejavniki so bili vzeti po Herzbergu 

(1987, str. 8), in sicer: dosežki, priznanje dosežkov, delo samo, odgovornost, možnost 

napredovanja, osebnostna rast, politika podjetja, nadzor, odnos z vodjo, delovni pogoji, plača,  
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Slika 1.2: Raziskovalni model 

 

Vir: Rejec, lastni raziskovalni model (2012). 

 

odnosi s sodelavci, zasebno življenje, odnos s podrejenimi, status - položaj, varnost. Ker je 

bila Herzbergova raziskava narejena v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ne vključuje 

dejavnikov, ki so po teoriji pomembni za današnje delovno okolje. Ondrack (1974, str. 82) je 

v svojo raziskavo, poleg že obstoječih Herzbergovih šestnajstih faktorjev, vključil še tri nove: 

neodvisnost pri delu, možnost potovanj, družbeno koristno delo. Knoop (1994, str. 687) je 

prav tako preverjal Herzbergovo teorijo in preučeval odnos med delovnimi vrednotami in 

delovnim zadovoljstvom. Knoop (1994, str. 683) je delovne vrednote označil kot stopnjo 

važnosti, vrednosti in zaželenosti o tem, kaj se dogaja na delu. Knoop meni, da je 

zadovoljstvo povezano z zadovoljitvijo potreb in želja. Posameznikova sodba o tem, kaj se 

dogaja na delu, pomembno vpliva na njegovo delovno zadovoljstvo. Herzberg (1993) je pri 

zadovoljstvu z delom samim izpostavil pomen dosežkov. Knoop (1994, str. 688) pa je 

ugotovil, da so poleg dosežkov pomembne še tri vrednote, ki jih Herzberg ni identificiral: 

uporaba lastnih sposobnosti, ponos na organizacijo, smiselno delo. Izbrane motivacijske 

dejavnike, ki smo jih preverjali, smo torej vzeli po Herzbergu in ostalih raziskavah mladine v 

zadnjem obdobju (Herzberg 1987 in 2010; Ondrack, 1974; Knoop, 1994; Tapscott, 1998; 

Hicks in Hicks, 1999; Zemke in drugi, 2000; Bogdanowicz in Bailey, 2002; Lancaster in 

Stillman, 2002; Raines, 2003; Brečko, 2005; Chester, 2005; Lander, 2006; Tulgan in Martin, 

2006; Glass, 2007; Gravett in Throckmorton, 2007; Orrell, 2007; Cennamo in Gardner, 2008; 
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Perrymore in Limpkin, 2009; Tulgan, 2009), ki so nakazale na dodatne dejavnike, ki so 

mladim pomembni, jih pa Herzberg v raziskavo ni vključil. 

 

Triangulacija  

Pri izdelavi doktorske disertacije bomo uporabili različne kvalitativne in kvantitativne 

metode. Disertacija je razdeljena na dva velika sklopa – teoretični in empirični sklop. 

Teoretični del bo utemeljen na študiji različnih strokovnih in znanstvenih virov, tako tujih kot 

domačih, ki govorijo o vrednotah, motivaciji, motivacijskih teorijah, pojmu generacija kot 

takem in generacijski raznolikosti s še posebnim poudarkom na predstavnikih generacije X in 

Y.  

Empirični del smo v pričujoči disertaciji zaradi večje kompleksnosti in relevantnosti 

pridobljenih rezultatov ter zaradi jasnega razumevanja pomanjkljivosti, ki izvirajo iz 

spletnega anketiranja (manj izobraženi so imeli nižjo verjetnost biti izbrani za anketiranje, 

prav tako starejši), izvedli s triangulacijo metod, saj kot meni Denzin  (1978), hipoteza, ki jo 

preverimo z več kot zgolj eno metodo, je bolj veljavna od tiste, ki se preverja samo z eno 

metodo. Triangulacija torej pomeni uporabo različnih metod pri proučevanju določenega 

raziskovalnega problema oziroma kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod v eni 

raziskavi (Bryman v Lobe, 2006). O triangulaciji virov podatkov torej govorimo takrat, ko 

raziskovalci pri proučevanju določenega raziskovalnega problema uporabijo čim več različnih 

virov podatkov in tako dobijo celovitejši vpogled v proučevani problem. Denzin je 

identificiral štiri vrste triangulacije (Denzin, 1978): 

 podatkovna triangulacija vključuje uporabo različnih virov podatkov o istem vprašanju, 

kot so na primer: intervjuji z ljudmi na različnih položajih ali z različnimi pogledi na 

obravnavano vprašanje; 

 evalvatorska triangulacija pomeni vključenost evalvatorjev različnih strok, da bi se 

izognili pristranskostim v primerih, če evalvacijo izvaja ena oseba; 

 teoretična triangulacija predstavlja uporabo raznovrstnih perspektiv ali teorij pri 

interpretaciji ene vrste podatkov; 

 metodološka triangulacija vključuje uporabo raznovrstnih metod pri proučevanju 

določenega programa oziroma enote evalvacije, kot so na primer.: intervjuji, vprašalniki, 

dokumentacija, opazovanje.  
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Po mnenju Kumpove (2000) naj bi torej bil idealen evalvator metodološko prožen, izkušen in 

sposoben uporabiti različne metode pri proučevanju kateregakoli posebnega evalvacijskega 

vprašanja, pri tem pa naj bi bil nenehno soočen z realnostjo omejenih virov in ponudbo 

skromnega usposabljanja, ki je na razpolago večini evalvatorjev (Kump, 2000). 

Tako je empirični del pričujoče disertacije sestavljen iz treh posameznih sklopov, katerih 

metode, analize in pridobljene rezultate si bomo podrobneje pogledali v nadaljevanju 

disertacije: 

1. Sekundarna kvantitativna analiza SJM 2008 

2. Lastna kvantitativna raziskava (analiza anketnega vprašalnika – spletno anketiranje) 

3. Lastna kvalitativna raziskava (analiza delno strukturiranih osebnih intervjujev)  

 

Središče raziskave je predstavljala izvedba in obravnava kvantitativne raziskave (zbiranje 

podatkov z anketo na večjem vzorcu). Kontrolni spremenljivki SPOL in IZOBRAZBA smo 

detajlno preverjali s sekundarno analizo podatkov SJM, 2008. S pol-strukturiranimi intervjuji 

pa smo želeli pridobiti poglobljene informacije na bolj ekstremnih starostnih skupinah 

generacij, ki sta vsaka na svojem polu starostnega kontinuuma. Tako smo za pripadnike 

generacije Y vzeli starost med 25 in 30 ter za pripadnike generacije X starost med 40 in 45.  

 

1.6 Prispevek k razvoju znanosti 

 

Doktorska disertacija se bo ukvarjala z ugotavljanjem vpliva starosti na vrednote in v 

nadaljevanju z vplivom vrednot na motivacijske dejavnike. Nadalje se bo doktorska 

disertacija ukvarjala z ugotavljanjem raznolikosti motivacijskih dejavnikov oziroma faktorjev 

med pripadniki generacije X in Y oziroma z ugotavljanjem, katerim vrednotam in torej 

posledično motivacijskim dejavnikom pripadniki teh dveh generacij pripisujejo največjo 

pomembnost. Kot osnova bo vzeta Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija in 

motivacijski faktorji (Herzberg 1987, str. 8), ki pa jih bomo skozi obširno teoretično analizo 

virov nadgradili na faktorje, ki po teoretičnih študijah pripadnikom generacije mladih odraslih 

pomenijo največ (Herzberg 1987 in 2010; Ondrack 1974; Knoop 1994; Tapscott 1998; Hicks 

in Hicks 1999; Zemke in drugi 2000; Bogdanowicz in Bailey 2002; Lancaster in Stillman 
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2002; Raines 2003; Brečko 2005; Chester 2005; Lander 2006; Tulgan in Martin 2006; Glass 

2007; Gravett in Throckmorton 2007; Orrell 2007; Cennamo in Gardner 2008; Perrymore in 

Limpkin 2009; Tulgan 2009). Heitmeier in Olk (v Ule, 2007) sta z empiričnimi raziskavami 

sprememb v vrednotnih usmeritvah mladih zahodnih družb dokazala vztrajne, sistemske in 

daljnosežne spremembe v vrednotah mladih. Mladi namreč zavračajo sklop vrednot: delo – 

zaposlitev – kariera – zaslužek, ter se bolj nagibajo k vrednotam na osebni ravni: medosebni 

odnosi – osebni razvoj – kreativnost – izobrazba – kvalitetno življenje. Raziskave mladine v 

Sloveniji (Ule in Kuhar, 2002) so prav tako pokazale, da sta mladim veselje in užitek na 

delovnem mestu vsaj tako pomembna kot dobro plačilo. Herzbergovo teorijo, ki je bila torej 

razvita v drugačnem družbenem okolju od današnjega, želimo tako preizkusiti tudi v 

današnjem družbenem kontekstu. 

 

Poleg tega pa se bo doktorska disertacija v končnem delu ukvarjala z vprašanjem, kateri od 

teh motivacijskih faktorjev so za predstavnike generacije X motivatorji oziroma higieniki, 

kateri od njih so higieniki oz. motivatorji za predstavnike generacije Y ter ali sploh prihaja do 

bistvenih razlik med njima, da bi lahko upravičeno govorili o generacijski raznolikosti. Pojem 

generacijske raznolikosti kot take in z njo povezane motivacije je v slovenskem prostoru še 

precej neraziskana tema in z doktorsko disertacijo želimo ravno na tem področju dodati svoj 

prispevek k teoriji motivacije. 

 

1.7 Struktura doktorske disertacije 

 

Disertacijo bomo vsebinsko razdelili na pet kontekstualnih sklopov, pri čemer v prvem sklopu 

zajemamo konceptualizacijo ključnih pojmov na temo generacijske raznolikosti ter se 

podrobneje ukvarjamo z dandanes obstoječimi štirimi generacijskimi kohortami. Drugi sklop 

zajema pregled teoretičnega bazena vrednot v povezavi z motivacijo ter motivacijskimi 

teorijami najvidnejših motivacijskih teoretikov. V tretjem kontekstualnem sklopu se 

posvetimo motivacijski teoriji Fredericka Herzberga, ki je tudi osrednja raziskovalno-

interesna teorija pričujoče disertacije ter se poglobimo v nadgradnje in kritike omenjene 

teorije. V četrtem sklopu se fokusiramo na empirično operacionalizacijo disertacije z metodo 

triangulacije, pri čemer smo ta sklop posebej razdelili na tri večje enote, in sicer: kvantitativno 
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sekundarno analizo, lastno kvantitativno raziskavo ter lastno kvalitativno raziskavo. Šesti, 

zadnji sklop pa povzema naše ugotovitve in odgovarja na zastavljena raziskovalna vprašanja 

ter hipoteze in je končna sistematična sinteza naših spoznanj in stališč. V sklepni diskusiji 

fokus usmerimo tudi na ideje, kako bi lahko raziskavo drugače izpeljali, opozorimo na 

pomanjkljivosti in podajamo ideje za nadaljnje raziskovanje. 

 

Za potrebe pričujoče disertacije bomo uporabili tudi malce domišljije in si zamislili tipična 

predstavnika X in Y - Mateja Novaka in Janeza Horvata
1
, ter ju uporabili kot rdečo nit naloge. 

 

 

2. OPREDELITEV KLJUČNIH KONCEPTOV IN PREGLED 

LITERATURE 

 

 

V začetnem delu pričujoče disertacije si bomo najprej pogledali definicije in podrobnejše 

konotacije ključnih pojmov, ki se bodo v disertaciji pogosto pojavljali ter naredili podroben 

pregled že obstoječega teoretičnega bazena na teme, ki jih obravnava ta disertacija. 

 

2.1 Koncept mladosti 

 

Kot ugotavlja Ule (1996) ni mogoča neka splošna enoznačna opredelitev mladosti in mladine, 

ki bi veljala v vseh zgodovinskih obdobjih in v vseh družbenih situacijah, saj se te opredelitve 

oblikujejo v vsakokratni družbi v skladu z njenimi značilnostmi, ideologijo in potrebami. 

                                                           
1Po podatkih statističnega urada je za generacijo rojenih med letoma 1981 in 1990 najpogostejše moško ime 

Matej (4.457 posameznikov je v tem obdobju dobilo ime Matej); za generacijo rojenih med letoma 1961 in 1970 

pa Janez (4.178 posameznikov). Prva dva najpogostejša priimka v Sloveniji sta Novak (na dan 1.1.2012 je bilo s 

tem priimkom v Sloveniji živečih 11.258 ljudi) in Horvat (na 1.1.2012 je bilo s tem priimkom v Sloveniji 

živečih 9.924 ljudi). 
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Koncept mladosti je v dvajsetem stoletju odkrila modernizacija in mladost ločila od ostalih 

življenjskih obdobij. Čeprav so antropološke raziskave pokazale, da je v nekaterih kulturah in 

družbah sicer obstajalo razvojno obdobje odraščanja – kot čas, ko so otroci fizično dozorevali 

in posledično s tem je bil to čas raznih preizkusov in obredov iniciacije (Muuss, 1996), pa se 

je nadzor nad mladostjo s strani državnih (predvsem izobraževalnih) institucij vzpostavil šele 

v moderni družbi. Mladostnik je tako postal subjekt moralno – vzgojnih, disciplinarnih in 

izobraževalnih praks (Ule 1996; Zupančič in Marjanovič – Umek, 2004). Ule trdi, da v 

nobenem drugem obdobju mlada generacija ni imela tako zanimive vloge, ni ustvarila toliko 

splošno pomembnih kulturnih in civilizacijskih sprememb ter v nobenem ni pridobila toliko 

samozavesti in izkazovala tolikšne pripravljenosti in volje do družbenih sprememb kot ravno 

v 20. stoletju (Ule, 2000). Zgodovinsko gledano je 20. stoletje najbolj vplivalo na spremembe 

odraščanja in proces mladosti in ravno zato se je oblikovala teza, da je dvajseto stoletje tako 

imenovano stoletje mladosti (Ule in Kuhar, 2003). 

Predpogoj generacijske modernizacije mladine je predstavljal pospešeni družbeni in 

ekonomski razvoj sodobnih industrijskih družb, vzpon meščanskega individualizma, razbitje 

dotedanjih tradicionalnih socialnih povezav in hkraten prehod v družbo storitev in potrošnje. 

Ule ugotavlja (Ule, 2002), da je le v družbah, v katerih položaj posameznika ni vnaprej 

določen, mogoč razvoj in ohranitev specifične mladinske potrošnje, izkoriščanje prostega časa 

in zabave, ki so rodna tla za nastanek mladinskih vsakdanjih svetov in mladinskih kultur. 

Avtorji, ki se ukvarjajo s preučevanjem mladosti, definirajo mladost kot neko vmesno fazo v 

življenjskem poteku – fazo med otroštvom in odraslostjo, ki vključuje tri glavne prehode 

(Coles in drugi, 1997): 

 zaključek šolanja in vstop na trg delovne sile, 

 prehod od ekonomske odvisnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti, 

 prehod od doma izvorne družine v lastno domovanje. 

 

Ule (2008, str. 127) meni, da pomenijo ti prehodi biografski, socio-psihični, generacijski, 

predvsem pa statusni premik od ekonomsko in socialno odvisnega člana družbe k ekonomsko 

in socialno neodvisnemu posamezniku, ki je usposobljen za lastno nadaljevanje rodu, za 

produktivno uporabo svojih znanj in sposobnosti. Ule nadalje ugotavlja (Ule 1996; Ule 2008, 

str. 126), da se v postmoderni družbi obdobje mladosti podaljšuje in deli v tri dele: klasično 

mladost ali adolescenco (obdobje po obveznem šolanju; 15-19 let starosti), postmladost ali 

postadolescenco (predvsem tisti, ki podaljšujejo šolanje čez dvajseta leta; 20-24 let starosti) in 
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mlajšo odraslost (nastopi zaradi spremenjenih ekonomskih razmer in oteženemu vstopu v 

sfero dela; 25 – 29 let starosti). Idejo o mladosti oziroma adolescenci kot o posebnem 

življenjskem obdobju je na začetku 20. stoletja razvil ameriški psiholog Stanley Hall, ki je 

preučeval mladostnike z določenimi težavami v vedenju oziroma osebnosti, ter uvedel pojem 

''adolescence''. Ta pojem je razumel kot sopomenko za nestabilno in viharniško dobo v 

zgodovini človeka (Zupančič in Marjanovič –Umek 2004, str. 513). Hallove opredelitve so 

sčasoma postale preozke, saj so raziskave pokazale, da veliko mladostnikov preživi obdobje 

adolescence dokaj mirno (Bandura v Musek in Pečjak 1996, str. 200), vendar pa adolescenca 

še vedno predstavlja občutljivo obdobje razvoja posameznikove osebnosti. Pojem 

postadolescence je kot nov identitetni status in novo življenjsko obdobje, ki zaporedno sledi 

adolescenci, uvedel ameriški socialni psiholog Keneth Keniston (Ule in Kuhar, 2003). 

Postadolescenca predstavlja fazo nove intenzivne osebnostne in identitetne krize, ki sledi 

uspešno razrešeni identitetni in osebnostni krizi v mladosti. Raziskovalci (Ule, 2008) govorijo 

o novem vmesnem življenjskem obdobju (ki se je vrinilo med klasično mladost in odraslost), 

in ga različno poimenujejo. Mogelonsky (1996) imenuje to obdobje predodraslost, večina 

ostalih avtorjev pa obdobje mladih odraslih (Cote 2000; Walther in Stauber 2002; Ule 2008). 

 

2.1.1 Generacija mladih odraslih 

 

Ule (2008, str. 241) razloži, da so mladi odrasli tisti, ki po vseh tradicionalnih merilih, kot sta 

starost in izobrazba, ne sodijo več v kategorijo mladih, vendar še niso dosegli socialnega 

statusa odraslih v tradicionalnem pomenu (niso ekonomsko samostojni ali nimajo redne 

zaposlitve ali nimajo lastne družine ali živijo v izvornih družinah). Obdobje mlade odraslosti 

je obdobje, ki starostno sicer sledi postadolescentskem obdobju, torej druga polovica 

dvajsetih let, vendar se to obdobje vse bolj podaljšuje tudi čez trideseta leta in torej status 

mladih ne sledi postadolescentskemu, temveč ga je na neki način zamenjal. 

 

2.2 Koncept generacije 

 

Prvi, ki je generacije obravnaval kot sociološki fenomen, je bil Karl Mannheim, ki je v 

dvajsetih letih prejšnjega stoletja napisal svoj znameniti esej Problem generacij (Demartini, 
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1985). Njegov predhodnik Dilthey (Kuljić, 2007) je menil, da generacijo okarakterizirajo 

skupna prepričanja in doživeta življenjska izkustva. Mannheim je to misel nadgradil in trdil, 

da isti kronološki čas rojstva in odraščanja še ne konstituira generacijskega položaja, temveč 

ga definira šele od tu naprej nastala možnost sodelovanja v istih dogodkih in vsebinah. V tem 

pogledu torej, čeprav vrstniki, kitajski in nemški mladostniki leta 1800 niso bili v istem 

položaju. To sta dve različni generaciji, saj so njihovi doživljaji različni in različno 

razčlenjeni. (Demartini 1985; Pilcher 1994;  Corsten 1999; Edmunds in Turner 2005; Kuljić 

2007). Kupperschmidt (2000, str. 66) definira generacijo kot ''med seboj poistoveteno 

skupino, ki jo povezujejo letnice rojstva, starost in bistveni življenjski dogodki v kritičnih 

razvojnih obdobjih. ''  Eyerman in Turner (1998, str. 93) definirata generacije kot ljudi, ''ki 

skupaj potujejo skozi čas in posedujejo skupen habitat in kulturo, katerih funkcija je, da jih 

oskrbijo s kolektivnim spominom, ki služi za integracijo generacije v določenem časovnem 

obdobju.'' 

Torej generacijo, tako Strauss in Howe, oblikujejo posamezniki, ki jih vežejo podobna 

vedenja, vrednote in prepričanja o družinskem življenju, religiji, vlogi spola ter življenjskih 

stilih, kar se ne spreminja s starostjo (Strauss in Howe, 1997). Mannheim (v Pilcher, 1994) 

meni, da generacije ne bi obstajale kot sociološki fenomen, če ne bi bilo obstoja družbenih 

interakcij med ljudmi, če ne bi bilo opredeljenih družbenih struktur in nobene zgodovine, ki 

temelji na določeni kontinuitetah. Takrat bi lahko govorili, da obstajajo le rojstvo, staranje in 

smrt. Wyatt (1993) tako povzame, da je generacija utemeljena s šestimi determinantami, ki 

so: 

a) travmatičen dogodek (kot na primer umor političnega voditelja ali Vietnam), 

b) dramatičen premik v demografiji, ki vpliva na porazdelitev resursov v družbi (kot na 

primer velikost določene generacije), 

c) ''privilegiran interval'', ki poveže generacijo v krog uspeha in/ali poraza (na primer 

gospodarska kriza), 

d) tvorba posvečenega kraja ali krajev, ki vsebujejo kolektivni spomin (na primer 

Woodstock), 

e) mentorji, ki so s svojim delom gonilna sila in glas ljudstva (na primer Martin Luther 

King), 

f) generacije se oblikujejo preko dela ljudi, ki se poznajo in podpirajo eden drugega (kot 

na primer tehnično dobro podkovana generacija inovatorjev – Bill Gates, Steve Jobs). 

 

Edmunds in Turner (2005) pa za dandanašnji družbeni čas predlagata, da bi sociologija 

morala razviti koncept globalnih generacij in kot dva pomembna faktorja, ki vplivata na 

konstruiranje globalnih generacij vidita: 
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- rast elektronskih globalnih komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo globalizacijo 

travm, saj novi mediji pomenijo, da so lahko dogodki doživeti sočasno, izven meja 

časa in prostora, 

- porast mobilnosti, turizma, izobrazbe in globalnega trga delovne sile, saj živimo v 

izrazito mrežni družbi, ki izkuša vedno več mobilnosti. 

 

Prav tako tudi Beck in Beck – Gernsheim (2009) menita, da se dandanes zahteva 

svetovljanska sociologija (''cosmopolitan sociology''), ki lahko razume situacije, vplive, 

delitve, nasprotja in hotenja globalnih generacij. Nadaljujeta, da sfera izkušenj ne more več 

biti razumljena kot nacionalno zamejena enota, saj jo determinira globalna dinamika. 

Obdajajo jo dogodki in vtisi, ki pretresajo svet, prav tako pa tudi globalne vrednote, mreže, 

globalna hrepenenja, simboli, blagovne znamke…, ki se širijo preko najrazličnejših poti – 

preko produkcije in trgov, preko medijev in oglaševanj, z migracijo in turizmom.  

 

2.3 Koncept generacijske raznolikosti  – pro et contra 

 

Arsenault (2004) generacijsko raznolikost definira kot tradicijo in kulturo skupine ljudi, ki 

traja dosmrtno. Generacije ustvarjajo sebi lastno tradicijo in kulturo s skupnimi čustvi, 

obnašanji, vrednotami in pojmovanji, čemur pripisujejo največji pomen oziroma kaj je zanje 

najpomembnejše. Lander (2006) se strinja in pravi, da ima vsaka generacija različne skupke 

vrednot, pogledov na avtoriteto in občutek za lojalnost. Nadalje trdi, da imajo ljudje znotraj 

iste generacije več skupnih karakteristik kot člani enakega kulturološkega ozadja ali istega 

spola (Lander, 2006). Glass (2007) dodaja, da vsako generacijo oblikujejo dogodki, ki se 

pojavijo v razvojnih letih, torej med 5. in 18. letom starosti. Meni, da ''različna ozadja in 

življenjske izkušnje vodijo v pet področij potencialnih delovnih nesoglasij, ki obdajajo 

njihova različna pričakovanja, različno delovno etiko, globoko zakoreninjena vedenja, 

nasprotne perspektive in raznolike motivatorje.'' (Glas 2007, str. 98). 

 

Trenutna demografska slika delovne sile je precej raznolika, saj se je s podaljševanjem 

življenjske dobe začela podaljševati tudi aktivna delovna doba posameznika. Ena izmed še 

precej neraziskanimi raznolikostmi je v slovenskem prostoru predvsem generacijska 
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raznolikost. Kot je ugotovila Brečko (2005) se delovno prebivalstvo Evrope izjemno hitro 

stara in podjetja se bodo morala slej kot prej spoprijeti z generacijskimi razlikami, saj 

strokovnjaki v kadrovski stroki vse pogosteje ugotavljajo, da ima ''vsaka od generacijskih 

skupin njej lastne delovne posebnosti, navade, motive, vrednote.'' (Brečko 2005, str. 48). 

Weston (2001) nadaljuje, da postaja razumevanje generacijskih perspektiv, ki vključujejo 

vedenja, vrednote in prepričanja različnih starostnih skupin, ključna kompetenca vsakega 

vodje. Allen (2004) meni, da bo potrebno v želji po učinkovitem vodenju vseh generacijskih 

skupin narediti spremembe v organizacijski kulturi, vodstvenih stilih ter v ponudbah, ki jih 

podjetja in korporacije ponujajo svojim zaposlenim.  

Večina avtorjev, ki se ukvarjajo z generacijsko raznolikostjo, se strinja, da so tisto bistveno, 

kar razlikuje generacije med sabo, ravno različne vrednote generacij (Zemke in drugi, 2000; 

Chester 2005, Brečko 2005; Wallis 2009). Glass (2007) nadaljuje, da vsaka od generacij 

poseduje edinstvene karakteristike, ki vplivajo na delovno etiko in odnose, na percepcijo 

organizacijske hierarhije ter  na vodenje in vpeljevanje sprememb. 

 

Nekateri kritiki sicer opisujejo generacijske razlike kot generacijski nesmisel (Tolson, 2001), 

spet drugi pa menijo, da je pomanjkanje razumevanja zavedlo organizacije, da olepšujejo 

generacijske razlike (Tulgan, 2004). Hughes in O'Rand (2005) s ne strinjata s klasifikacijo 

štirih generacij ter očitata avtorjem, ki v svojih delih govorijo o različnih generacijah, da so se 

preveč osredotočili ravno na mladostniška leta kot tista, v katerih se oblikujejo glavni vtisi v 

življenju. Pravita, da novejše raziskave kažejo na to, da se vrednote in prepričanja ter 

življenjske drže lahko oblikujejo tudi po obdobju adolescence in času odraščanja, torej v 

kasnejših življenjskih obdobjih. Nadalje sta kritična do raziskav o generacijski raznolikosti 

glede demografskih primerjav, saj pravita, da te raziskave ne vsebujejo podatkov, ali res vsi 

individuumi (neodvisno od spola, rase, etičnosti…) doživljajo različne življenjske izkušnje na 

enak način (Huges in O'Rand, 2005). Uletova (2007) poudarja, da raziskovalci ugotavljajo, da 

je danes pri mladih tipičen precej neorganiziran, spremenljiv in praviloma ne-hierarhičen 

skupek vrednot, ciljev in idealov. Meni, da lahko zaradi tega danes le pogojno govorimo o 

dobro zarisanih vrednotah in jasnih prednostih vrednot in ciljev. Uletova in Kuharjeva (2003) 

nadalje ugotavljata, da je vedno manj dejavnosti, ki bi bile značilne le za odrasle ali za mlade, 

saj je vse bolj pomembna osebnostna rast, ki je bila včasih značilnost mladosti, danes pa se že 

razširja ne vse generacije. Clousing in drugi se delno strinjajo in pravijo, da kljub dejstvu, da 
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imajo vse generacije nekaj skupnih značilnosti v prepričanjih in vrednotah, je za zmanjševanje 

generacijskega konflikta ključno razumevanje njihovih razlik (Clousing in drugi, 2003). Tudi 

Kupperschmidt (2000) se strinja, da so generacijske karakterizacije zgolj posploševanja, 

vendar pa kljub temu meni, da razlike znotraj generacij obstajajo. Burke (1994) se strinja, da 

karakteristike generacije niso popolnoma homogene ter da so splošne narave, kar seveda 

pomeni, da vseh značilnosti generacije ne moremo pripisati vsakemu posameznemu 

predstavniku določene generacije. Uletova (2002) trdi, da so vrednote, ki so nekoč veljale za 

mlade, sedaj prevzete s strani celotne družbe, na mlade same pa se je pozabilo. Postali so 

družbeno odvečni, kar jih vodi v izolacijo in povzroči umik v zasebnost. Schewe in Meredith 

(1994) pa nasprotno trdita, da ljudje z leti ne spremenijo svojih vrednot, vedenj in pojmovanj, 

kaj jim je pomembno, in da so generacijska vedenja in vrednote dosmrtni pojavi. Ena 

najobsežnejših študij generacijskih razlik (Schuman in Scott, 1989), ki je bila izvedena na 

vzorcu tisoč štiristo respondentov, je pokazala, da so posamezniki posamezne generacije imeli 

kolektiven spomin (še posebej iz obdobja adolescence in mlade odraslosti), ter da se različne 

generacije spominjajo različnih specifičnih dogodkov ter da so sposobne podati smiselne 

razloge, za kaj so bili ti dogodki pomembni. Carlson se s tem ne strinja in pravi, da zgolj zato, 

ker ljudje pripadajo enaki generaciji, to avtomatično še ne pomeni, da bodo imeli tudi skupne 

generacijske karakteristike. Raziskave, ki jih je opravil, so namreč pokazale, da ne glede na 

generacijo, v kateri so ljudje rojeni, imajo lasten skupek vedenjskih karakteristik in 

motivatorjev (Carlson, 2010). Tudi Davis in drugi (2006) menijo, da generacijska pripadnost 

ni dovolj pomemben faktor pri predvidevanju, katere vrednote so posameznikom pomembne. 

Njihova raziskava je bila izvedena na vzorcu tristodvainosemdesetih  IT profesionalcih, ki so 

bili predstavniki generacije baby boom in generacije X. Ugotovili so, da imajo predstavniki 

obeh generacij še več skupnega kot so izvorno mislili in tako zaključijo z mislijo: ''Morda je 

edina resnična razlika med generacijami zgolj njihova starost.'' (Davis in drugi 2006, str. 47). 

Nadalje Giancola (2006) meni, da raziskave ne izkazujejo zadostne podpore generacijski 

teoriji ter da tudi njeni zagovorniki priznavajo njeno nezadostnost. Nadaljuje, da raziskavam 

manjka dolgoročna vrednost ter da so zadnje študije pokazale, da generacije v delovnem 

okolju funkcionirajo v sožitju ter da jih motivirajo zelo podobni motivatorji. Tako zaključi, da 

gre pri generacijskem konfliktu bolj za mit kot resničnost. Macky (v Read, 2007) nadalje trdi, 

da se razlike, ki jih vidimo v delovnem obnašanju ljudi, prej nanašajo na razlike v njihovih 

delovnih izkušnjah in kariernem nivoju kot pa specifične generacijske učinke.  
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Zemke in drugi (2000) pa menijo, da generacijske razlike so pomembne, saj generacije 

nastajajo s pomočjo različnih vrednot, vedenj, želja in mišljenj ljudi. Cogner dodaja, da ''so 

generacije produkt zgodovinskih dogodkov, ki povzročijo prevladujoče skupinske spomine, in 

le-ti nadalje oblikujejo čustva glede avtoritete, institucij in družine.'' (Cogner 2001, str. 11). 

Arsenault (2004) je s svojo študijo, v kateri je raziskoval generacijske razlike in ali te razlike 

vplivajo na to, kako različne generacije gledajo na vodenje, ovrednotil generacijske razlike in 

ugotovil, da jih lahko priznamo kot legitimno raznolikost. Tudi Jumrog se strinja, da 

generacijske razlike obstajajo in meni, da bodo najnovejše generacijske kohorte menjavale 

delovna mesta hitreje kot predhodne generacije, kar se bo v desetletjih, ki prihajajo, izražalo v 

resnih problemih organizacij, kako predstavnike te generacije zadržati na delovnem mestu 

(Jumrog, 2004). Kennedy (2003) dodaja, da bodo mlajši delavci ob pomanjkanju izzivov ter 

vsebine dela hitro zapuščali takšna delovna mesta. S tem se strinjajo tudi Hill in Stephens 

(2003) ter Maccoby (2000), saj menijo, da iščejo delo, ki jim ponuja izzive; možnosti za 

osebnostno in poklicno rast; motivacijska delovna razmerja; možnost prispevati k dobremu 

poslovanju organizacije z upoštevanjem njihovih idej in mnenj; ter z večjo kontrolo njihovih 

lastnih usod. 

Problem vseh raziskav generacijske raznolikosti pa je po mnenju mag. Simone Torkar Flajnik 

pomanjkanje longitudinalnih študij. Meni (v Ilar, 2006), da bi na prave medgeneracijske 

razlike najbolje pokazale longitudinalne študije, ki bi vrsto let  spremljale individuume in tako 

izločile dejavnik starostnih razlik, ki so lahko tudi posledica zorenja oziroma osebnostnega 

razvoja posameznikov. Ker je tovrstnih študij je v raziskovalni praksi razmeroma malo, pa 

lahko v večini raziskav govorimo zgolj o nekakšnem prepletu medgeneracijskih in starostnih 

razlik. Torkar Flajnik (v Ilar, 2006) meni, da bo tako imenovana generacija X pri svojih 50 

letih brez dvoma delovala drugače kot zdaj, vendar pa bo obdržala neke značilnosti, ki so 

tipične za to generacijo. In ravno te značilnosti so tiste prave medgeneracijske razlike. 

 

2.4 Današnje štiri generacijske kohorte 

 

Z generacijsko raznolikostjo in generacijskimi skupinami se sociologi in znanstveniki 

ukvarjajo predvsem v anglosaksonskem svetu in tudi v tem vidimo pomemben prispevek 

pričujoče disertacije, saj je ta tema v slovenskem prostoru relativno slabo raziskana.  
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Družbeni teoretiki, sociologi in družbeni znanstveniki se med seboj razlikujejo glede na 

poimenovanja in segmentacijo različnih generacijskih kohort. V anglosaksonskem svetu 

obstaja precej različnih poimenovanj (kot ugotavlja Kick (2005) in starostnih segmentacij 

pripadnikov določeni generaciji, zato so tudi pojmi, ki označujejo pripadnike določene 

generacije, anglizmi, in jih bomo v takšni obliki v disertaciji tudi pustili, saj bi prevajanje 

povzročilo izgubo pomena pojma. Za potrebe naše disertacije se bomo osredotočili na 

starostno segmentacijo Zemke in drugi (2000) ter Brečko (2005): 

Tabela 2.1: Generacijske kohorte 

VETERANI OTROCI BLAGINJE GENERACIJA X GENERACIJA Y 

1922 – 1943 1943 – 1960 1960 – 1980 1980 - 2000 

Vir: Zemke in drugi (2000), Brečko (2005). 

Zemke in drugi (2010) poimenuje štiri generacijske skupine: veterani, boomerji, Xerji in 

nexterji, kar bomo mi pretvorili in v nadaljevanju disertacije tudi uporabljali našemu prostoru 

bližje pojme (Brečko, 2005): generacija vojnih veteranov, generacija otrok blaginje, 

generacija X in generacija Y. Kick (2005) pojasni, da obstaja veliko različnih pojmovanj za 

predstavnike generacije vojnih veteranov kot so GI Generation
2
, Matures

3
, Silent Generation

4
. 

Še več imen pa imajo predstavniki trenutno najpopularnejše generacije Y, saj so poznani tudi 

pod imeni Nexters
5
, Next Generation, Echo Boomers

6
, The Millennials

7
, Internet Generation, 

Net Generation
8
 (Kick, 2005). Tapscott (1998) meni, da poimenovanje generacija Y ni 

najboljši pojem in predlaga ime N-generacija. Carlson (2010) našteje še dodana imena, pod 

katerimi so opredeljeni predstavniki generacije Y: Gen Why?, MyPod Generation, Baby 

Boomlets, Boomerang Generation, Generation Now in Generation Waking Up. V slovenskem 

raziskovalnem okolju se omenja tudi ''generacija mladih odraslih''. Kot smo predhodno že 

razložili, so mladi odrasli tisti, ki po vseh tradicionalnih merilih, kot sta starost in izobrazba, 

ne sodijo več v kategorijo mladih, vendar še niso dosegli socialnega statusa odraslih v 

tradicionalnem pomenu (niso ekonomsko samostojni ali nimajo redne zaposlitve ali nimajo 

lastne družine ali živijo v izvornih družinah) (Ule 2008, str. 241). Za potrebe naše raziskave, 

                                                           
2
 GI Generation – kratica G.I. (''Government Issued'') se je pojavila po I. svetovni vojni kot generičen 

pojem za ameriške vojake. 
3
 Matures – ''zrela generacija''. 

4
 Silent Generation – ''tiha generacija''. 

5
 Next Generation; Nexters – ''naslednjiki; naslednja generacija'' 

6
 Echo Boomers – odmev glede na generacijo baby boom (nekateri znanstveniki trdijo, da sta si 

generacija Y in generacija baby boom precej podobni). 
7
 The Millennials – ker so rojeni na prelomu tisočletja. 

8
 Internet & Net Generation – internetna generacija. 
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saj so nas zanimali motivacijski mehanizmi v delovnem habitatu, smo med predstavniki 

generacije Y sicer izbrali ljudi, ki so v takšni ali drugačni obliki delovnih razmerij (redno 

zaposleni, samozaposleni), vendar izpolnjujejo vsaj enega izmed zgoraj naštetih pogojev, ki 

so značilni tudi za generacijo mladih odraslih (ali nimajo lastne družine ali živijo v izvornih 

družinah). Torej, čeprav v slovenskem raziskovalnem prostoru ni mogoče potegniti 

absolutnega enačaja med generacijo Y in generacijo mladih odraslih, v našem primeru obe 

generaciji sovpadata, zato bomo v pričujoči disertaciji govorili o pripadnikih generacije Y in v 

tej konotaciji je zastavljen tudi empirični del. 

V nadaljevanju disertacije si bomo podrobneje ogledali vsako izmed štirih generacijskih 

kohort ter njeno definicijsko konotacijo s poudarkom na predstavnikih generacije X in še 

posebej Y, ki so tudi osrednji preučevani del pričujoče disertacije. 

 

2.4.1 Generacija vojnih veteranov (1922-1943) 

 

Med to generacijo se štejejo posamezniki, ki so bili rojeni v obdobju med letom 1922 in letom 

1943 (Zemke in drugi 2000; Brečko 2005).  

Brečko (2005) meni, da bi naj za to generacijo veljalo, da je podvržena redu, da spoštuje 

avtoriteto, da ima rada red in pravila ter da trdo dela. Za razne nagrade je pripravljena 

potrpežljivo in dlje časa čakati in pred osebne užitke vedno postavi delovne obveznosti. 

Nadalje meni, da vrednote te generacije odsevajo družbeno okolje, v katerem so predstavniki 

te generacije odraščali, saj je bil to čas po I. svetovni vojni, ko je bilo treba svet ponovno 

postaviti na noge. Zaupali so v družbene institucije, delo je bilo pomembna vrednota in kot 

tako zelo cenjeno. Tudi Kupperschmidt (2004) trdi, da vrednote in prepričanja te generacije 

odsevajo družbeno okolje, v katerem so predstavniki te generacije odraščali, saj je bil to čas 

težkih ekonomskih razmer in družbe, ki je visoko vrednotila moralo, trdo delo in tradicijo, kar 

se je smatralo kot dolžnost vsakega posameznika. Sherman (2006) dodaja, da jih je ravno ta 

politična in ekonomska negotovost vzgojila v tako marljive delavce. 

Brečko (2005) je v svoji raziskavi izpostavila 20 najpogostejših delovnih vrednot in prosila 

sodelujoče, da označijo šest vrednot, s katerimi se najbolj poistovetijo. Pri generaciji vojnih 

veteranov je ugotovila, da najbolj cenijo vrednote: 

 zahtevno in izzivno delo, polno sprememb, 
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 potrpežljivost in vztrajnost pri delu, 

 čas in ugled na delovnem mestu, 

 osebnostni razvoj,  

 nagrada naj sledi dobro opravljenemu delu,  

 raznolikost dela in hkrati pripadnost in lojalnost podjetju. 

Najslabše ocenjena vrednota je bila delo, pri katerem se lahko zabavam. 

Kar se tiče motivacije, pa Brečko (2005) meni, da generacijo veteranov najbolj motivira 

izzivno delo, dobro delovno okolje in možnost izobraževanja.  

 

2.4.2 Generacija otrok blaginje (1944-1960) 

 

Za generacijo otrok blaginje (angl. baby boom generation) je značilno, tako Brečko (2005), da 

je prežeta z optimizmom, ima rada timsko delo, veliko ji pomeni osebnostni razvoj ter ceni 

trdo in dolgotrajno delo, osebno zdravje in dobro fizično kondicijo. Martin in Tulgan (2006) 

menita, da je to generacija, ki se identificira z delom (''sem kar delam.''). Tudi Britt (2005) se 

strinja, da je tej generaciji upokojitev postranskega pomena. Večina jih namreč, glede na 

ameriško študijo, v katero je bilo vključenih sedemnajst tisoč predstavnikov te generacije, 

namerava delati vsaj polovično po dosegu upokojitvene starosti (Britt, 2005). Ker je bilo 

družbeno okolje, v katerem so odraščali, okolje razvoja gospodarstva in gospodarske rasti po 

II. svetovni vojni, je to generacija, ki ceni redno zaposlitev kot glavni vir dohodka, motivirajo 

jo finančne spodbude, da lahko sledi vsem spremembam pri delu, pa se je tudi voljna 

izobraževati (Brečko, 2005). V timskem delu so dobri, saj je bila po II. svetovni vojni rodnost 

zelo visoka in večina pripadnikov te generacije je živela v veččlanskih družinah, kjer je bilo 

sodelovanje med družinskimi člani nekaj popolnoma naravnega (Zemke in drugi, 2000).  

Glede na omenjeno raziskavo Brečko (2005) so vrednote, ki so jih izpostavili pripadniki otrok 

blaginje naslednje: 

 zahtevno in izzivno delo,  

 osebnostni razvoj na delovnem mestu, 

 potrpežljivost in vztrajnost, 

 urejenost, red in jasna pravila dela, 

 raznolikost dela, 



 

31 

 

 delo, pri katerem se lahko tudi zabavam. 

Motivacijsko gledano se je za te posameznike izkazalo, da jih najbolj motivira možnost 

samostojnega dela in odločanja, izzivno delo in možnost izobraževanja (Brečko, 2005). 

 

2.4.3 Generacija X (1961-1980) 

 

Ime oziroma pojem generacija X sta skovala britanska avtorja Charles Hamblett in Jane 

Deverson v leta 1964 izšli knjigi Generation X (Hamblett in Deverson, 1964). Za 

predstavnike te generacije je značilno, da so otroci delovnih staršev, ki so bili vajeni, da 

materialne dobrine dobiš le s trdim in dolgotrajnim delom in (Raines, 2003) da se lahko 

zaneseš zgolj nase. Starši so bili veliko odsotni in so zanemarjali svojo družino. Brečko 

(2005) trdi, da je to obdobje v zgodovini, ko je bilo zabeleženih največ ločitev in da so to 

večinoma otroci ločenih staršev. Ravno zaradi odsotnosti družinskega življenja, so se prej kot 

pa s starši identificirali s prijatelji in pri tej generaciji, tako Brečko (2005),  je viden upad 

tradicionalnih vrednot. Orrell (2007) in Glass (2007) se strinjata in pravita, da jim je 

najpomembnejše ravnovesje med delom in privatnim življenjem, torej nekaj, kar po njihovem 

mnenju pripadniki generacije baby boom (torej njihovi starši) niso imeli. Ne želijo živeti tako 

kot so živeli njihovi starši, četudi to pomeni, da finančno ne bodo tako visoko situirani. Bolj 

jim je pomembno življenje v prijaznem okolju, kjer bodo imeli dovolj prostega časa za 

družino in druge prostočasne dejavnosti, saj so naredili zelo rigidno bariero med poklicnim in 

osebnim življenjem (Brečko, 2005). To je hkrati tudi prva digitalno pismena generacija. 

Bogdanowicz in Bailey (2002) dodajata, da predstavniki generacije X ne iščejo dosmrtne 

zaposlitve, temveč si želijo dosmrtnega učenja. Kot vrednoto pred zaposlitvijo postavljajo 

zaposljivost in pri karieri cenijo zanašanje samega nase. Marston (2007) se strinja, da jim je 

najpomembneje, da se priučijo nove veščine, ki jim bodo koristile tako na trenutnem 

delovnem mestu kot tudi v primeru, če delovno mesto zamenjajo. Zavedajo se, da je 

neizogibno, da jih bodo ali odpustili ali pa se bodo za menjavo delovnega mesta odločili sami, 

zato se nenehno pripravljajo na to tranzicijo na način, da se naučijo največ kar je mogoče.  

Po raziskavi Brečko (2005) predstavnikom generacije X največ pomenijo: 

 zahtevno in izzivno delo, 

 pripadnost in lojalnost podjetju, 
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 potrpežljivost in vztrajnost pri delu, 

 delo pred zabavo, 

 uravnoteženost poklicnega in družinskega življenja, 

 vključenost v odločanje in oblikovanje delovnega mesta.  

Glede na omenjeno raziskavo, pa so kot motivacijski dejavniki izkazani sledeči: možnost 

samostojnega dela in odločanja, pohvala s strani nadrejenih, izzivno delo. 

Martin in Tulgan (2006) menita, da jim na delovnem mestu največ pomenijo: 

 priložnosti za pridobivanje veščin in izkušenj, 

 možnosti kariernega razvoja, 

 fleksibilni pogoji dela, 

 dostopni in razumni mentorji, 

 dostop do vodstva, ki sprejema odločitve,  

 povečane odgovornosti. 

 

Janez Horvat je danes star 42 let. Veliko prostega časa preživi s prijatelji, tudi zato, ker so se njegovi 

starši ločili že v zgodnjem otroštvu in tolažbo je že od majhnih nog iskal v druženju s prijatelji. V 

službi je vztrajen in potrpežljiv delavec, vendar ceni, da njegov privatni prosti čas ne trpi zaradi 

službenih obveznosti. Njegovi starši so garali vse dneve in sam si tega ne želi, saj mu je 

pomembneje, da ima dovolj časa za svojo družino, za lastne konjičke in druženje s prijatelji, četudi 

to pomeni, da bo konec meseca kakšen evro manj na transakcijskem računu. Kljub temu pa 

vztrajno varčuje in skrbi za svojo pokojnino in zdravstveno zavarovanje. Zaveda se, da so 

spremembe stalnica v življenju in, kljub pripadnosti in lojalnosti podjetju ve, da ne bo večno 

zaposlen v enem in istem podjetju (bodisi zaradi lastne želje po menjavi delovnega mesta, bodisi 

zaradi morebitnih odpuščanj), zato se nenehno izobražuje in velik pomen pripisuje vseživljenjskemu 

učenju, ki mu bo omogočilo lažjo zaposljivost v času, ko bo menjal delovno mesto ali delovno 

organizacijo. Veliko mu pomeni izzivov polno delo, in da lahko na delovnem mestu izkorišča svoj 

potencial, da je lahko vključen v odločanje in sooblikovanje svojega delovnega mesta, da je njegovo 

delovno mesto odgovorno in da omogoča fleksibilnost. Motivacijo najde v možnostih samostojnega 

dela in odločanja, v delu, ki mu ponuja izzive in v pohvalah za dobro opravljeno delo s strani 

svojega šefa. Je prilagodljiv, sprejema raznolikost, rad se zabava in ceni neformalnost. Odgovornost 

čuti tudi do sveta okoli sebe in razmišlja globalno. To mu omogoča tudi računalniška pismenost, ki 

je njegovi starši niso poznali in z internetom svet zanj postaja globalno mesto. 

Janez Horvat je torej tipičen predstavnik generacije X. Pa je res?  
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2.4.4 Generacija Y (1981-2000) 

 

Gre za generacijo, ki je odraščala z informacijsko tehnologijo in bila že od malega deležna 

množice informacij in različnih dražljajev (Martin in Tulgan, 2001). Brečko (2005) meni, da 

iz tega dejstva tudi izvira njihova potreba po večni zabavi, ki mora biti tudi na delovnem 

mestu. Nadalje meni, da so njihove nerealne predstave glede plače tudi posledica dejstva, da 

zabave pač stanejo. Marston (2007) se strinja in dodaja, da delajo zato, da si lahko privoščijo 

plačevanje svojih hobijev. Tudi zadnje raziskava mladine v Sloveniji (Ule in Kuhar, 2002) so 

pokazale, da sta mladim veselje in užitek na delovnem mestu vsaj tako pomembna kot dobro 

plačilo. Glass (2007, str. 101) nadalje  meni, da so predstavniki generacije Y prva delovna 

generacija, ki je tako imenovana generacija digital native. Trdi, da v nasprotju s starejšimi 

generacijami nimajo strahu pred novimi tehnologijami in da so prav oni prvi, ki preizkusijo, 

kupijo in razširijo novice o novih pripomočkih ali tehnologijah, ki se pojavijo na trgu. Tudi 

Herbison in Boseman (2009) se strinjata, da je to prva popolnoma elektronska generacija, ki 

lahko uči obstoječo delovno silo učinkovite uporabe tehnologije. Tapscott (1998) meni, da 

ravno zaradi tega znanja, ki ga predstavniki te generacije posedujejo, se je prvič v zgodovini 

zgodilo, da so otroci postali avtoriteta, saj se odrasli zavedajo, da imajo znanja, ki jih sami 

nimajo. Fallon (2009) in Marston (2007) dodajata, da si poleg denarja želijo veliko bolj 

holistično zadovoljitev potreb, ki vsebujejo tudi zabavo na delovnem mestu, dobro počutje 

glede dela in ravnovesje s svojimi socialnim življenjem. Brečko (2005) meni, da se s to 

generacijo kažejo tudi nove moralne vrednote, saj je med njenimi pripadniki veliko takšnih, ki 

zagovarjajo civilne akcije in imajo izostren občutek za direktno komunikacijo. Howe in 

Strauss (2000), Huntley (2006) in Broadbridge in drugi (2007) se strinjajo in pravijo, da je to 

generacija, ki je dobro izobražena, zaupanja vredna, optimistična ter socialno zavedna. Da 

ima generacija dobro razvit družbeno zavest, se strinjajo tudi Martin in Tulgan (2001), Anon 

(v Broadbridge in drugi, 2007), Glass (2007) in Lipkin in Perrymore (2009). Fallon (2009) 

dodaja, da imajo razvito izrazito skrb za svet kot tak, zato jim veliko pomeni, če organizacija, 

katere del so, namenja sredstva v dobrodelne namene, za neprofitne organizacije ali podpira 

prostovoljstvo. Martin nadalje meni, da so zelo tehnološko iznajdljivi, neodvisni, zanašajo se 

sami nase ter imajo podjetno mišljenje (Martin, 2005). Morton (2002) dodaja, da želijo 

delovna mesta, ki jim bodo omogočala izobraževanje, pravično kompenzacijo in pozitivno 

organizacijsko kulturo ter delovno klimo. Želijo si vodje, ki so dostopni in pozitivni ter jim 

dajejo vedeti, da imajo pooblastilo za samostojno sprejemanje določenih odločitev. Nadalje 
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meni, da cenijo raznolikost, enakopravnost in toleranco tako v privatnem kot tudi poslovnem 

življenju (Morton, 2002). Martin (2005) se strinja in meni, da jih poganja izzivov polno delo 

in da se lahko kreativno izražajo ter da sovražijo mikro menedžment, čeprav si želijo podpore 

vodstva. Nadalje trdi, da si sicer želijo jasnih usmeritev, vendar zahtevajo svobodo in 

fleksibilnost pri delu, da lahko naloge opravijo na svoj način in s svojim tempom (Martin, 

2005). Glass (2007) dodaja, da so zelo ciljno usmerjeni in se ne ukvarjajo s tem, na kakšen 

način bodo te cilje dosegli. S tem se strinja tudi Amar (2004), ki meni, da je mladi generaciji 

največji motivator odsotnost kontrole nad njimi, kar jim omogoči sprostitev misli in 

koncentracijo na aktivnosti, ki vodijo do raznih inovacij. Tako kot Martin tudi Kerslake 

(2005) in Sujansky in Ferri-Reed (2009) menijo, da so jim na delovnem mestu zelo 

pomembni izzivi. Čeprav so vdani in spoštljivi (seveda le, če je enak odnos tudi do njih) ter 

organizaciji zvesti, bodo del nje ostali le tako dolgo, dokler zastavljenih ciljev ne osvojijo, 

potem pa se bodo premaknili naprej k novim izzivom, kar lahko pomeni tudi zamenjavo 

organizacije. Fallon (2009) meni, da veliko predstavnikov te generacije živi po načelu: 

''Življenje je kratko.'' Ravno zato, ker ne jemljejo življenja kot nekaj samoumevnega, jim je 

čas zelo dragocen in zato ne bodo vztrajali na delovnem mestu, ki jim ne ponuja izzivov in 

jim ni zanimivo (Fallon, 2009). Tudi Lipkin in Perrymore (2009) menita, da si želijo živeti v 

sedanjem trenutku, ne šele ob upokojitvi. Cenijo svoj prosti čas in zdravje in vztrajajo, da je 

delo del življenja, ne življenje samo. Enako meni tudi Amar (2004), ki trdi, da jim delovna 

varnost ni motivator, saj ne iščejo dosmrtnih zaposlitev.  Martin in Tulgan (2006) trdita na 

prvi pogled sicer nasprotno, saj menita, da jim delovna varnost je pomembna, vendar 

nadaljujeta, da ne gre za delovno varnost v tradicionalnem pomenu besede. Delovna varnost 

jim pomeni, da se bodo znotraj trenutnega delovnega mesta naučili največ kar se da, ko pa 

bodo priložnosti za novo znanje usahnile, pa bodo iskali boljšo pozicijo znotraj kakšne druge 

organizacije. Tulgan (2009) nadalje dodaja, da večino predstavnikov Generacije Y zaradi 

zavedanja o omejenem lastnem času trajanja znotraj določene organizacije zanimajo nagrade, 

ki jih bodo lahko dobili od svojega trenutnega vodje v čim krajšem roku. Fallon (2009) trdi, 

da je bila ta generacija vzgojena tako, da verjame, da je posebna. Njeni predstavniki so se 

lahko med odraščanjem samostojno odločali in si lastili rezultate teh odločitev zato hrepenijo 

po tem, da je na nečem njihovo ime in da so opaženi. Tudi Herbison in Boseman (2009) se 

strinjata, da je to generacija, ki se bolj kot katerakoli druga doslej zaveda lastne vrednosti, saj 

so rasli z mentaliteto ''lahko postaneš karkoli si želiš.'' (Lipkin in Perrymore, 2009). Gravett in 

Trockmorton (2007) dodajata, da predstavniki generacije Y (imenujeta jih Millennials)  

pričakujejo, da bodo spoštovani in prepoznani kot edinstveni posamezniki. Nadalje Fallon 
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(2009) meni, da si zelo želijo povratnih informacij glede svojega dela, saj jih zanima, kako se 

lahko izboljšajo. S tem se strinja tudi Glass (2007), ki pravi, da ne samo, da imajo radi 

konstantne povratne informacije, temveč jih tudi pričakujejo. Rasli so z nenehnim 

ocenjevanjem, torej jim je to popolnoma naravno. Prav tako jim je pomembno vedeti, kakšno 

vlogo igrajo v organizaciji in kako njihovo delo prispeva k produktivnosti podjetja (Fallon, 

2009). Tulgan (2009) nadalje pravi, da jim je zelo pomembna tekmovalnost, vendar ne v 

smislu tekmovanja s sodelavci in kolegi, temveč tekmujejo sami s seboj, saj želijo svoje 

kompetence nenehno izboljševati. Carlson (2010, str. 10) pa meni, da generacijo Y ne bi smeli 

videti kot ''zgolj monolit s specifičnimi karakteristikami, temveč kot skupino edinstvenih 

posameznikov, na katere vpliva zmeraj bolj globalna družba.'' 

Delovne vrednote, ki največ pomenijo predstavnikov generacije Y, pa so po raziskavi Brečko 

(2005) naslednje: 

 nagrada naj sledi opravljenemu delu, 

 urejenost, red in jasna pravila, 

 lojalnost in pripadnost podjetju, 

 zahtevno in izzivno delo, 

 osebnostni razvoj, 

 varnost zaposlitve. 

Motivacijsko gledano, pa predstavnikom generacije Y največ pomeni, da imajo možnost 

samostojnega dela in odločanja, možnost izobraževanja ter izzivno delo (Brečko, 2005). 

Tapscott (1998) meni, da predstavnike Y generacije (ki jih sam sicer poimenuje N-

Generacija) odlikuje deset lastnosti: 

 močna neodvisnost,  

 čustvena in intelektualna odprtost, 

 večja socialna vključenost, 

 svobodno izražanje mnenj in močni lastni pogledi, 

 inovativnost, 

 obsedenost z odraslostjo, 

 raziskovalni odnos, 

 neučakanost, 

 občutljivost za interes korporacije, 

 avtentičnost in zaupanje. 
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Burmaister (2008) prav tako meni, da želijo vse takoj zdaj, so precej neučakani in jih vedno 

zanima, kaj ima organizacija zanje. Zavedajo se lastne vrednosti in živijo z miselnostjo, da 

lahno naredijo bolje, hitreje in s svežimi zamislimi. 

 

Matej Novak je star 30 let. Že kot majhen se je, raje kot bi se igral s prijatelji zunaj na 

svežem zraku, ukvarjal z raznimi računalniškimi igricami in v zgodnji mladosti čas 

preživljal na internetu. Prav tako je raje, namesto da bi šel s prijatelji na kavo, čas v njihovi 

družbi preživljal na messengerju, twitterju, chatu ali skypu. Nove tehnologije mu 

predstavljajo izziv in rad je med prvimi, ki preizkusi nov tehnološki produkt in se v detajle 

pouči o njem. Ker je odraščal s poplavo novih tehnologij in enostavnim dostopom do 

raznoraznih informacij, je navajen početi več stvari hkrati, saj se drugače začne hitro 

dolgočasiti. Na delovnem mestu zato pričakuje delovne naloge, ki mu predstavljajo izziv in 

ceni, da ima hkrati odprtih več delovnih nalog, ki od njega terjajo kreativne in inovativne 

pristope.  

Starši so ga vzgajali kot edinstvenega posameznika in zelo rad vidi, če je za dobro 

opravljeno delo takoj javno pohvaljen, pričakuje pa tudi temu primerno finančno nagrado. 

Takoj! Zabave in hobiji namreč stanejo in popolnoma logično je, da mora biti plačilo za 

njegovo delo visoko, za posebej dobro opravljene naloge pa se seveda dobi tudi nagrada.  

S sodelavci komunicira direktno in brez zadržkov in svojega šefa ne spoštuje samo zato, ker 

je pač šef. Njegovo zaupanje si je moral prislužiti s svojim zgledom in obnašanjem. Na 

delovnem mestu mu je zelo pomembno, da dela v okolju, kjer je organizacijska klima 

pozitivna in kjer se lahko vedno obrne na vodje po pomoč, v kolikor bi jo potreboval. Rad 

ima, da se mu jasno pove, kakšni so njegovi cilji, nikakor pa ne prenese, da mu nekdo do 

potankosti razloži, kako naj te cilje doseže. Takšen način dela mu popolnoma vzame delovni 

zagon, saj ceni, da lahko naloge opravi na svoj način, s svojim tempom in kreativnim 

pristopom. Njegov največji motivator je svoboda pri delu, ki mu omogoči sprostitev in 

inovativno reševanje delovnih nalog. Povratne informacije glede svojega dela pričakuje, saj 

je rasel z nenehnim ocenjevanjem in vedno ga zanima, kako lahko kakšne stvari še izboljša, 

saj nenehno tekmuje s seboj (tako kot je že v otroštvu tekmoval sam s seboj pri igranju 

računalniških igric – vedno je bilo potrebno podreti rekord prejšnjega igranja). Zaveda se, 

da je življenje kratko, zato ga želi živeti v tem trenutku in ne čakati nanj do upokojitve. Ker 

mu je čas dragocen, na delovnem mestu, ki mu ne nudi izzivov, ne bo vztrajal predolgo, 

četudi je podjetje stabilno in uspešno posluje. Nikoli ne išče dosmrtne  zaposlitve in delovna 

varnost mu zaradi tega ne predstavlja motivacije.  

Mateju veliko pomeni, če je organizacija, v kateri je zaposlen, družbeno zavedna in da 

namenja del svojih sredstev tudi v dobrodelne namene. Je socialno zaveden, ločuje 

odpadke, podpira prostovoljstvo, je zelo toleranten in podpira enakopravnost. 

Matej Novak je torej tipičen predstavnik generacije Y. Pa je res? 
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V tabeli 2.2. in 2.3. smo po obsežnem teoretičnem pregledu korpusa literature poskušali zajeti 

osrednje vrednote generacij ter vplive, ki bi naj vplivali na njihov kolektivni spomin in 

izoblikovanje stališč, vrednot in družbeno percepcijo realnosti. 

Tabela 2.2: Vplivi in bistvene vrednote generacij 

GENERACIJA 
VETERANI  

( 1922 - 1943) 

OTROCI BLAGINJE 

(1943 – 1960) 

GENERACIJA X  

(1960 – 1980) 

GENERACIJA Y  

(1980 - 2000) 

VPLIVI – 

TRENUTKI, KI SO 

DEFINIRALI 

GENERACIJO 

II. svetovna vojna; 

elektrifikacija, čas 

velike depresije, 

Roosevelt, Lindberg 

Kenedy, civilne pravice in 

začetek ženskih gibanj 

 

Padec berlinskega zidu, 

AIDS, zalivska vojna, 

nesreča Challengerja 

Informatika 

Odprtost v svet  

Terorizem 

globalizacija 

BISTVENE 

VREDNOTE 

 vdanost 

 spoštovanje 

avtoritete 

 trdo delo 

 dolžnost 

 disciplina 

 zakoni in pravila 

 skromnost 

 žrtvovanje 

 zadržanost 

 potrpežljivost 

 brez tveganja 

 patriotizem 

 odvisnost od drugih 

 finančna 

konzervativnost 

 vključenost 

 timsko delo 

 osebnostna rast 

 osebno 

zadovoljstvo 

 optimizem 

 zdravje 

 deloholičnost 

 idealizem 

 vključenost 

 tekmovalnost 

 zvestoba 

 ceni nazive, titule  

 raznolikost 

 tehnična pismenost 

 realističen pogled na 

življenje 

 samostojnost 

 prilagodljivost 

 pragmatičnost 

 kreativnost 

 nepotrpežljivost 

 zabava 

 ozaveščenost 

 globalno mišljenje 

 odgovornost 

 neformalnost 

 varčnost - 

pokojnina, 

zdravstvo 

 vztrajnost 

 izziv 

 optimizem 

 družbena 

odgovornost 

 raznolikost 

 zaupanje 

 ekologija 

 ambicioznost 

 ni strahu pred 

avtoriteto 

 tvegajo 

 morala 

 dosežki 

 neučakanost 

 večopravilnost  

Vir: prirejeno po Zemke in drugi (2000), Brečko (2005), Alsop (2008). 

 

Chester (2002) je preučeval samo delovne generacije, torej brez generacije vojnih veteranov, 

in povzel nekaj vidikov, stališč in mišljenj preostalih treh generacij (tabela 2.3.) 

Tabela 2.3: Stališča in mišljenja baby boom, X in Y 

GENERACIJA 
OTROCI BLAGINJE 

(1943 – 1960) 

GENERACIJA X 

(1960 – 1980) 

GENERACIJA Y 

(1980 - 2000) 

PRIHODNOST Je naša! Zaudarja! 
Se mogoče ne bo 

zgodila. 

BOGASTVO Zaslužil si ga bom. 
Se ne ukvarjam preveč 

s tem. 

Daj mi ali si ga 

vzamem. 
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ZVESTOBA 

PODJETJU 

S trdim delom lahko 

pridem na vrh. 
Me lahko vodi na vrh. 

Če ne morem biti prost 

ob sobotah, dam 

odpoved. 

PRAVICA Vedno zmaga. Večinoma zmaga. Jo lahko kupiš. 

SPOŠTOVANJE 

STAREJŠIH 
Avtomatično. To je vljudno. 

Samo zato ker so 

starejši? Ni govora. 

KREDITI Samo če res moram. Če si nekaj res želim. Koliko lahko dobim? 

OKOLJE 
Ne odmetavaj odpadkov 

povsod. 
Rešimo kite. Zdaj je že prepozno. 

VLADA Ali obstoja nepoštenje? Obstoja nepoštenje! 
Ali poštenje sploh 

obstoja? 

SPREMEMBE Ne marajo. Sprejemajo.  Zahtevajo. 

TEHNOLOGIJA Ignorantski. Sproščeni. Mojstri.  

Vir: Chester (2002). 

 

 Janez na življenje gleda realistično in se ne veseli prihodnosti, zato se tudi ne ukvarja z 

mislijo na bogastvo, varčuje zgolj za pokojnino. Zaveda se, da se da s trdim delom 

dolgoročno priti na višje pozicije v podjetju, kjer bo njegova odgovornost visoka in možnost 

kreativnega in samostojnega dela še toliko bolj na dosegu roke. Matej na drugi strani 

obupuje nad prihodnostjo in čeprav je ekološko ozaveščen, kljub temu meni, da je zdaj že 

skorajda prepozno zaradi ignorance svetovnih vlad in politikov. Zvestobe podjetju v širšem 

smislu na pozna, saj se zaveda, da ne bo ostal v isti organizaciji do upokojitve. To bi bilo 

čisto preveč dolgočasno. 

 

Janez in Matej sta torej tipična predstavnika svoje generacije in skozi disertacijo bomo 

skušali odkriti, ali je temu res tako. 
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3. MOTIVACIJA, VREDNOTE, MOTIVACIJSKE TEORIJE 

 

 

3.1  Kratek pregled motivacije v povezavi z vrednotami 

 

Kot ugotavlja Grant (2008) na višjo stopnjo vztrajnosti, produktivnosti in delovne uspešnosti 

pomembno vpliva motivacija zaposlenih. Uhan opredeli motivacijo kot ''usmerjanje 

človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov.'' Motivacija je torej 

''zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi 

njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem možnosti v 

resničnost. Potreba je razlika med želenim in dejanskim stanjem.''(Uhan 1999, str. 3). Lipičnik 

(Možina in drugi 1994, str. 517) meni, da je motivacija tisti element, zaradi česar ljudje ob 

posedovanju določenih znanj in sposobnosti sploh delajo. Eden izmed glavnih motivacijskih 

teoretikov, Frederick Herzberg, pa trdi, da le takrat, ko ''ima posameznik lasten generator, 

lahko govorimo o motivaciji.'' (Herzberg 1987, str. 6). 

 

Lipičnik (1998) je kot dejavnike, ki vplivajo na motivacijo, izpostavil tri sklope, in sicer: 

individualne razlike, organizacijske prakse in značilnosti dela (Slika 3.1.). 

Slika 3.1: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

 

Vir: Lipičnik (1996). 

 

Poleg osebnih potreb, stališč in interesov, Lipičnik znotraj dejavnika individualnih razlik 

izpostavi tudi vrednote (Lipičnik, 1998), ki jih Musek opredeljuje kot motivacijske cilje 
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najvišjega hierarhičnega reda (Musek, 2000). Vrednote imajo dve funkciji: normativno in 

motivacijsko. Normativna funkcija vrednot predstavlja vrednote povezane s standardi vedenja 

in tako nastopa kot merilo. Motivacijska funkcija vrednot predstavlja usmerjanje našega 

vedenja; takšne enote imajo za posameznika čustveno vrednost in ga pritegnejo. Schwartz 

(1994) je dodal še štiri poglede in nova poimenovanja vrednot:  

 socialne vrednote - vrednote kot interesi neke socialne skupine,  

 motivacijske vrednote – vrednote, ki motivirajo dejanja, da jim dajejo čustveno 

pomembnost in smer delovanja, 

 vrednote presojanja – vrednote, ki so postale standardi za presojanje dejanj,  

 vrednote socializacije – vrednote, ki se pridobivajo v procesu socializacije, prenesejo 

se iz prevladujočih vrednot skupine skozi prvoosebno izkušnjo v procesu socializacije.  

 

Schwartz (2003) opiše vrednote kot globoko zakoreninjene, abstraktne motivacije, ki vodijo, 

opravičujejo in razlagajo vedenja, norme, mnenja in delovanja posameznikov. 

 

Vsak posameznik ima sebi lastne vrednote. Te si je oblikoval na podlagi socialnega okolja v 

katerem živi, procesa socializacije, ki ga je bil deležen, osebnih prepričanj in doživetji ter 

življenjskih izkušenj. Vsak posameznik si svoje lastne vrednote postavi v hierarhijo, kjer na 

vrhu srečamo vrednote, ki so mu najpomembnejše. Na vrednote vplivajo tudi spol, starost, 

izobrazba, socialno-ekonomski status, zakonski stan, število otrok, in podobno. Da so 

vrednote relativno trajne pomeni, da se naj ne bi veliko ali pogosto spreminjale in hkrati, da 

niso povsem nespremenljive.   

 

Rokeach (1973, str. 5) tako definira vrednote kot dolgoročna prepričanja posameznika o tem, 

kako mora delovati in kakšne cilje želi doseči. Arce (2008) enostavno vidi vrednote kot 

prepričanja, verovanja in cilje.  Haralambos in Holborn (2005) vidita vrednote kot prepričanja 

v to, da je nekaj dobro ali zaželeno. Musek (2000) prestavlja nekoliko kompleksnejši pogled 

in vidi vrednote kot motivacijski cilj najvišjega hierarhičnega reda in pravi, da so vrednote 

abstraktne in pojmovno predelane ter hkrati opozarja, da ne odražajo trenutne stopnje 

motivacije ampak dolgoročno naravnanost. Musek Lešnik (2006) opredeljuje vrednote kot 
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kažipote, ki podjetje oziroma ljudi nenehno opozarjajo, da delujejo v skladu z njihovimi 

prepričanji.  

 

Pogačnik (2002, str. 32) nadalje ugotavlja, da o vrednotah danes ne govorimo več samo kot o 

nečem, kar je dobro oziroma zaželeno (filozofski pristop), prav tako tudi ne govorimo o 

vrednotah več samo kot o vidiku človekovih prepričanj (socialno-psihološki pristop), temveč 

predvsem o osrednji motivacijski strukturi, torej o deklarativni, kognitivno predelani 

motivacijski usmerjenosti človeka. V zvezi s tem je Pogačnik (2002, str. 32) predstavil sliko 

(slika 3.2.) vrednot kot motivacijskega cilja. 

Slika 3.2: Vrednote kot najvišji motivacijski cilj. 

 

Vir: Pogačnik (2002, str. 32). 

 

Zupan in drugi (2009, str. 414) ugotavljajo, da je uspešnost posameznika pogoj za uspešnost 

skupine, v kateri posameznik deluje. Uspešnost skupine je pogoj za uspešnost organizacije in 

nadalje uspešnost na višjih ravneh spodbuja uspešnost tudi navzdol, saj deluje motivacijsko. 

V pričujoči disertaciji se bomo ukvarjali z delovnimi vrednotami in posledično 

motivacijskimi dejavniki oziroma faktorji. Knoop (1994) označuje delovne vrednote kot 

stopnjo važnosti, vrednosti in zaželenosti o tem, kaj se dogaja na delu. 

 

Motivacija kot torej eno izmed ključnih vprašanj v povezavi z delovno učinkovitostjo, 

uspešnostjo in delovnim zadovoljstvom ter eden izmed glavnih izzivov, s katerim se sooča 

upravljanje s človeškimi viri v vedno večji meri, je predmet raziskav številnih strokovnjakov 

in teoretikov tako dandanes kot tudi v preteklosti.  
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3.2 Motivacijske teorije 

 

Osrednja tema pričujoče doktorske disertacije je motivacija, zato je prav, da si podrobneje 

ogledamo nekaj glavnih motivacijskih teoretikov in njihove teorije. Če omenimo le nekaj 

glavnih avtoritet, ki so se s temo motivacije že ukvarjali in ki so vir vedno novih raziskovanj, 

nadgradenj in ne nazadnje tudi kritik: Maslow (1954) s svojo hierarhično teorijo potreb, že  

 

Slika 3.3: Kronološki pregled motivacijskih teorij 

 

Vir: Rejec, lastni kronološki pregled motivacijskih teorij (2012). 

1952 

•Teorija zagona 

•avtor: Hull 

1953 

•Teorija okrepitve 

•avtor: Skinner 

1954 

•Teorija potreb 

•avtor: Maslow 

1957 

•Teorija X in Y 

•avtor: McGregor 

1959 

•Dvofaktorska motivacijska teorija 

•avtor: Herzberg, Mausner, Bloch - Snyderman 

1961 

•Teorija podzavestnih motivov 

•avtor: McClelland 

1964 

•Teorija pričakovanj 

•avtor: Vroom 

1968 

1972 

•ERG teorija 

•avtor: Alderfer 

1968 

1990 

•Teorija postavljanja ciljev 

•avtor: Locke, Latham 
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omenjeni Herzberg (1959) z dvofaktorsko motivacijsko teorijo, McClelland (1961) s teorijo 

potrebe po dosežkih, Vroom (1964) in njegova teorija pričakovanj, Alderfer (1969, 1972) z 

ERG teorijo, Locke (in kasneje Latham) in njuna teorija cilja (1968, 1981, 1990, 2002) ter 

McGregor s teorijo X in Y (1961, 1987).  

 

Kot smo na kratko nakazali zgoraj, bomo v disertaciji poskušali pričujoče teorije, ki sledijo v 

nadaljevanju, razvrstiti v kronološkem zaporedju (kot je razvidno iz slike 3.3), saj je 

velikokrat kasnejša teorija nadgradnja in/ali kritika prejšnje. Tako se je Victor Vroom izkazal 

kot eden najglasnejših kritikov Herzbergove teorije, Herzberg je nadalje kritiziral Maslowa, 

saj se ni strinjal z njegovim hierarhičnim konceptom potreb. Menil je, da je ta koncept veliko 

ljudi zavedel k mišljenju, da delavec nikoli ne more biti zadovoljen s svojim delom (Herzberg 

in drugi 2010, str. 110). Alderfer je s svojo teorijo nadgradil Maslowo in njegov koncept petih 

potreb združil v zgolj tri (Alderfer, 1968) in tako dalje. Bistvene motivacijske teorije in 

motivacijske teoretike si bomo torej v nadaljevanju disertacije pogledali malce podrobneje. 

 

3.2.1 Teorija potreb 

 

Maslowa (Maslow 1943, 1962 in 1982) teorija potreb je nastajala v štiridesetih in petdesetih 

letih prejšnjega stoletja (1943, 1954) in govori o konceptu, da ima vsak posameznik pet 

potreb, ki so hierarhično organizirane od najbolj bazičnih do višjih. Te potrebe so (kot je 

razvidno na sliki 3.3.): fiziološke potrebe, potrebe po zaščiti in varnosti, potrebe po pripadanju 

in ljubezni, potrebe po spoštovanju ter potrebe po samo-aktualizaciji.  

 Po njegovem so fiziološke potrebe najbolj bazične oziroma primarne potrebe, kar jih 

posameznik lahko ima. Vsebujejo potrebe po hrani, vodi, zavetju, spolnosti, toploti, 

spanju, torej dobesedno potrebe za golo preživetje. Če te potrebe niso zadovoljene, 

človeško telo preprosto ne more funkcionirati oziroma če organizem ne more zadovoljiti 

fizioloških potreb, potem se vse druge potrebe umaknejo v ozadje ali pa celo izginejo. 

Nadalje meni (Maslow 1943, str. 4), da je popolnoma nesmiselno delati seznam teh 

potreb, ker je tako zelo obširen. 

 Ko so človekove fizične potrebe relativno zadovoljene, začnejo vedenje determinirati 

potrebe po zaščiti in varnosti, ki vsebujejo človekovo željo po varnosti in zaščiti, torej 
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red, zakone, jasno postavljene meje in stabilnost. Maslow meni, da so te potrebe močno 

prisotne pri otrocih, ki imajo večje potrebe po občutku varnosti. Potrebe po zaščiti in 

varnosti vsebujejo: 

o osebnostno varnost, 

o finančno varnost (varčevalni računi), 

o zdravje in dobro počutje (zavarovalne police) , 

o varnostne mreže proti nesrečam in boleznim in njihovim škodljivim učinkom. 

Maslow v razpravi o potrebah po varnosti trdi (1943, str. 6-9), da bodo tudi zdrave osebe, 

ki običajno nimajo občutka ogroženosti, reagirale v situacijah spremenjenih razmer v 

družbi. Pri ljudeh, ki imajo v glavnem zadovoljene potrebe po varnosti, bo ta reakcija 

realnejša in manj ekstremna. Pri ljudeh, ki pa živijo z nenehnim občutkom ogroženosti, pa 

bo ta reakcija manj realistična in bodo zaradi tega tudi manj pripravljeni na svojo 

obrambo. 

 Ko so zadovoljene tako fiziološke kot tudi potrebe po varnosti, se pojavi tretji sklop 

potreb – potrebe po pripadanju in ljubezni. Potrebe po pripadanju in ljubezni se 

fokusirajo na socialne aspekte delovnih in nedelovnih situacij posameznika, saj si po 

Maslowu vsi posamezniki želijo imeti pozitivne odnose z drugimi. Vsebujejo potrebe po 

družini, naklonjenosti, odnosih, delovnih skupinah. Maslow (1943) nadalje trdi, da se 

ljudje morajo počutiti sprejeti in imeti občutek, da nekam pripadajo, ne glede na to, ali gre 

za večje socialne skupine (športna društva, profesionalne organizacije, verske skupnosti) 

ali za manjše socialne vezi (družina, prijatelji, partner). Ljudje tako morajo ljubiti in biti 

ljubljeni. 

 Potrebe po spoštovanju se nanašajo na želje posameznikov, da so spoštovani in da 

razvijejo lastno samospoštovanje in da se cenijo. Potrebe po spoštovanju vsebujejo 

naravno človeško željo po sprejetju in cenjenju s strani drugih posameznikov. Maslow 

(1943) je ločil dve verziji potreb po spoštovanju: 

o Nižje potrebe po spoštovanju so potrebe po spoštovanju iz strani drugih, potrebe 

po položaju, priznanju, slavi, prestižu in pozornosti. 

o Višje potrebe pa so potrebe po samospoštovanju, samozaupanju, neodvisnosti in 

svobodi.  

 Potrebe po samoaktualizaciji pa odsevajo posameznikovo željo po rasti in razvoju 

svojega polnega potenciala. Maslow je pod tem sklopom potreb razumel željo postati vse 

kar je posameznik možen postati. Te potrebe se razlikujejo od posameznika do 
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posameznika (lahko se izrazijo v potrebi po idealnem starševstvu, po visokih športnih 

dosežkih, v umetnosti, v inovacijah…). Te potrebe pa se lahko pojavijo zgolj takrat, ko so 

zadovoljene preostale štiri kategorije potreb. Maslow (1943, str. 11) tako meni, da je 

naloga glasbenika, da se ukvarja z glasbo; pesnika, da piše pesmi; slikarja, da slika, če želi 

živeti v miru s samim seboj. Nadalje še doda, da se v tej potrebi ljudje najbolj 

razlikujemo, saj smo si med seboj ljudje tako zelo različni. 

Maslow sicer svoje teorije potreb nikoli ni grafično zapisal v obliki piramide, vendar za lažjo 

vizualizacijo uporabimo ta koncept: 

Slika 3.4: Maslowa hierarhična teorija potreb 

 

Vir: Prirejeno po Maslow (1943). 

Maslow meni, da je vsakdo motiviran s strani potreb in da so naše osnovne potrebe zapisane v 

nas že ob rojstvu. Njegova teorija tako pravi, da moramo zadovoljiti vsako stopnjo potreb, 

začenši s prvo stopnjo, ki zadovoljuje bazične potrebe po preživetju. Tako Maslow trdi, da 

šele takrat, ko so zadovoljene potrebe nižjega reda (fiziološko in čustveno dobro počutje), 

lahko začnemo zadovoljevati potrebe višjega reda po vplivu in osebnostnem razvoju.  

 

Potrebe nižjega reda oziroma primarne potrebe, je Maslow imenoval deficitarne potrebe (angl. 

deficieny needs;  D-needs), torej potrebe, pod katerimi so razumljene prve štiri stopnje potreb. 

Te potrebe torej morajo biti zadovoljene, preden se bodo v posamezniku pojavile želje 

oziroma motivacija po zadovoljitvi potreb višjega reda oziroma sekundarnih potreb, ki jih je 

Maslow imenoval tudi potrebe obstoja (angl. being needs; B-needs). Maslow je tako tudi 

P. PO SAMO-
AKTUALIZACIJI 

P. PO SPOŠTOVANJU  

P. PO PRIPADANJU IN LJUBEZNI 

P. PO ZAŠČITI IN VARNOSTI 

FIZIOLOŠKE POTREBE 
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skoval pojem metamotivacija (angl. metamotivation), s katerim je opisoval motivacijo ljudi, 

ki gredo preko bazičnih potreb in si prizadevajo za konstanten napredek. Metamotivirane ljudi 

tako namesto D-potreb vodijo B-potrebe. 

 

3.2.2 Teorija X in Y 

 

Douglas McGregor (v Miller 2012; Lewis 2009) je trdil, da menedžerji ravnajo z zaposlenimi 

v svoji organizaciji na podlagi skupka domnev,  ki jih imajo o človeški naravi. Te domneve je 

kategoriziral v dve kategoriji, imenovani teorija X in teorija Y. 

Teorija X predstavlja menedžerja, na katerega vplivajo najbolj negativni aspekti klasičnih 

menedžerskih teorij (Miller, 2012). Domneve teorije X so, da: 

 je človek po naravi len in sovraži delo – dela najmanj kar je možno, 

 je človek neambiciozen, ne mara odgovornosti in mu je ljubše, če je voden, 

 je človek nezainteresiran za potrebe organizacije in se po naravi upira spremembam, 

 človek išče varnost in ekonomske spodbude.  

Edini način, da lahko nadzornik ali vodja doseže organizacijske cilje, je s priganjanjem in 

kaznovanjem podrejenih ter z njihovim strogim nadzorom (Lewis, 2009). McGregor trdi (v 

Miller, 2012), da so ta verovanja med menedžerji široko razširjena, ampak da so netočna. 

Verjame, da bi morali menedžerji sprejeti koncept zaposlenih kot motiviranih s strani višjih 

potreb Maslowe hierarhične teorije in sposobnih neodvisnih dosežkov na delovnem mestu 

(McGregor v Miller, 2012). 

 

Glede na McGregorja so številne raziskave človeškega vedenja pripeljale do novega skupka 

domnev, ki jih McGregor (Lewis 2009; Miller 2012) imenuje teorija Y, katere domneve so, 

da: 

 človek sam po sebi ljubi delo, 

 človek sprejme odgovornost in izvaja samokontrolo nad svojim delom. Zunanja 

kontrola in grožnja s kaznijo nista edini sredstvi za doseganje učinkovitega 

zadovoljevanja organizacijskih ciljev s strani zaposlenih, 

 je človek ambiciozen, 



 

47 

 

 je človek sposoben lastnega usmerjanja in učenja pod pravimi pogoji – ne zgolj za 

sprejemanje odgovornosti, temveč tudi za iskanje le-te, 

 je kreativnost, stopnja domišljije in iznajdljivosti med ljudmi široko porazdeljena. 

 

V tej teoriji je človek viden kot individuum, ki ima tako razvojni potencial kot potencial za 

osebnostno rast. Na vodstvu pa je, da znajo najti načine za izkoriščanje tega potenciala v 

korist organizacije in posameznega zaposlenega. Menedžerji se tako po McGregorju (Lewis, 

2009) morajo začeti fokusirati na sistem dela, ki bo zaposlenim omogočal pridobivati 

najpomembnejše potrebe kot je potreba po samo-aktualizaciji in samospoštovanju preko: 

 

 sodelovanja pri odločanju, 

 postavljanja lastnih ciljev s strani podrejenih in njihove zaveze, da jih bodo dosegli, 

 podeljevanja avtonomije in samostojnosti pri delu z namenom narediti delo bolj 

zanimivo za zaposlene, 

 delegiranja avtoritete na nižje nivoje v organizaciji z namenom postavljati izzive 

zaposlenim, da se odločajo sami in pokazati zaupanje v njihove sposobnosti, 

 vzpostavitve sistema nagrajevanja, ki bo zadovoljeval tudi delavčeve psihološke 

potrebe in ne zgolj denarnih nagrad, 

 spoštljivega ravnanja do zaposlenih in povečevanja deleža informacij, ki se tičejo 

delovnih vsebin, sistema dela in rezultatov. 

 

Ta dva različna vodstvena pristopa lahko vidimo kot dva nasprotna si pola na kontinuumu, 

vendar pa v praksi takšni ekstremi ne obstajajo. Izkušnje kažejo, tako McGregor, da se v 

ljudeh križajo različne karakteristike. Seveda obstajajo ljudje, ki so po naravi leni in ne 

marajo dela, vendar pa so na drugi strani tudi ljudje, ki jim je delo že po naravi všeč. 

McGregor tako meni, da je potrebno pri ravnanju z zaposlenimi razviti diagnostične principe. 

Torej, če je menedžer soočen z lenim delavcem, ni nič narobe, če menedžer privzame stroge 

prisilne in nadzorne principe vodenja. Na drugi strani pa ni nobenega razloga za frustriranje 

zaposlenega s strogimi nadzornimi ukrepi, če le-ta izkazuje lastno organiziranost in 

motivacijo za delo (Lewis, 2009). 
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3.2.3 Dvofaktorska motivacijska teorija 

 

V svoji disertaciji se bom osredotočila na dvofaktorsko teorijo Fredericka Herzberga in njene 

nadgradnje in tej teoriji bo posvečeno nekaj več pozornosti v 4. poglavju, tako da na tej točki 

omenjamo zgolj nekaj osnovnih podatkov o teoriji kot taki. Herzberg je s sodelavci (Mausner, 

Bernard in Bloh Snyderman, Barbara) leta 1959 objavil knjigo The Motivation to Work, v 

kateri je predstavil svojo raziskavo in njene bistvene ugotovitve. S sodelavci so raziskovali (z 

metodo intervjujev, ki je bila takrat dokaj nova statistična metoda in kot taka v nadaljevanju 

podvržena številnim kritikam) vpliv faktorjev na zadovoljstvo pri delu oziroma na 

nezadovoljstvo z delom. Ugotovili so, da na delovno motivacijo vplivata dva skupka 

faktorjev, ki ju je poimenoval motivatorji in higieniki. Uhan (1999, str. 3)  definira 

motivacijska sredstva, ki jih lahko imenujemo tudi motivacijski dejavniki, faktorji, vzvodi, 

motivatorji in motivi, kot tista sredstva, ki delujejo na motivacijo in nadalje opredeli 

motivacijo kot posebno, nebolečo dejavnost oziroma pritisk na posameznika ali skupino, ki 

naredi (kot najboljše zmore) tisto, kar se od njega ali njih pričakuje ali pa to pričakujejo sami 

od sebe. 

 

Glede na dvofaktorsko teorijo imajo ljudje dva glavna skupka potreb: higienične potrebe, na 

katere vplivajo fizične in fiziološke razmere in pogoji, v katerih ljudje delajo; ter motivacijske 

potrebe, ki jih Herzberg opiše kot zelo podobne s potrebami zgornjega reda Maslowe 

hierarhične teorije (Herzberg in drugi 2010, str. 110). Higienične potrebe zadovoljujejo 

faktorji, ki jih je Herzberg imenoval higieniki ali disatisfaktorji, ki so: nadzor, medosebni 

odnosi, delovni pogoji, plačilo, politika uprave in podjetja, ugodnosti in delovna varnost. Vsi 

ti faktorji so povezani s kontekstom delovnega okolja. Kadar ti faktorji niso ustrezni, se po 

teoriji pojavi delovno nezadovoljstvo. Ko pa so ti faktorji ustrezni in pozitivni, so ovire za 

delovno zadovoljstvo odstranjene, vendar zadovoljitev higieničnih potreb še ne vodi v 

delovno zadovoljstvo, temveč le v zmanjšanje ali odsotnost nezadovoljstva (Herzberg in 

drugi, 2010). Motivacijske potrebe pa zadovoljujejo faktorji, ki jih Herzberg imenuje 

motivatorji oziroma satisfaktorji: dosežki, priznanje, delo samo, odgovornost in osebna rast. 

Kot so higienični faktorji povezani s kontekstom dela, so motivatorji povezani z naravo dela 

samega in posledicami dela. Glede na teorijo so faktorji, ki vodijo v delovno zadovoljstvo 

tisti, ki zadovoljujejo posameznikovo potrebo po samo aktualizaciji pri delu. Za razliko od 

higienikov, ki s svojo prisotnostjo ne povzročijo delovnega zadovoljstva, temveč neko 
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nevtralno stanje, ki ni ne zadovoljstvo ne nezadovoljstvo, pa prisotnost motivatorjev vodi v 

delovno zadovoljstvo. Po teoriji odsotnost motivatorjev ne vodi v delovno nezadovoljstvo, 

temveč v isto nevtralno stanje kot prisotnost higienikov, ki ni ne zadovoljstvo in ne 

nezadovoljstvo (Herzberg in drugi, 2010). 

 

3.2.4 Teorija podzavestnih motivov  

 

V šestdesetih so pri razlagi človeške motivacije dominirali trije pristopi (O'Neil in Drillings, 

1994): 

a) Teorija zagona (Hull in drugi, 1952 v O'Neil in Drillings, 1994). 

Zagovarja idejo, da motivacija izvira iz psihološke potrebe deprivacije, ki vodi do zagona 

organizma, da se začne ukvarjati z naključnimi aktivnostmi dokler potreba ni zadovoljena. 

Ko je potreba zadovoljena, začetni zagon, ki je spodbudil aktivnost, ugasne.  

b) Teorija okrepitve, ki jo je razvil Burrhurs Frederick Skinner (1953), ima veliko skupnih 

točk s teorijo zagona, razlika je v eliminaciji koncepta notranjega zagona. Skinner je 

zagovarjal koncept, da je človeško vedenje obvladovano z okrepitvami, ki so posledice teh 

vedenj in ki naknadno povzročijo podobne odzive, ki se večinoma pojavljajo v podobnih 

situacijah (v O'Neil in Drillings, 1994). Okrepitve so tako definirane izključno kot učinki 

teh situacij.  

c) Teorija podzavestnih motivov (David McClelland, 1961), ki si jo bomo v nadaljevanju 

pogledali malce podrobneje. 

 

Teorija podzavestnih motivov je alternativni pristop, ki ga je leta 1961 podal David 

McClelland (McClelland in drugi 1973; McClelland 1985, 1987; McClelland in drugi 2003; 

McClelland v O'Neil in Drillings 1994), in ki je za razliko od prejšnjih dveh pristopov 

priznaval pomen zavestnosti pri človeških ravnanjih, vendar je pri svojem delu kljub temu 

poudarjal podzavestni del zavestnosti (Locke in Latham, 2002). S terminom podzavesti se 

zaobjema človeško znanje, vrednote, motive, verovanja ter spomine, ki ob kateremkoli danem 

času niso v sferi zavestnosti. McClelland je trdil, da človeška ravnanja dolgoročno vodijo 

podzavestni motivi, kot je npr. motiv dosežka, ki ima bistveno vlogo pri podjetniških uspehih 
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ljudi. Osrednja misel njegove teorije je, da si človek svoje potrebe pridobi preko življenjskih 

izkušenj in ni z njimi že a priori rojen (McClelland in drugi, 1973). 

Njegova teorija govori o naslednjih potrebah: 

 Potrebah po dosežkih (needs for achievement) – vključuje potrebe po doseganju oblasti, 

obvladovanju zahtevnejših nalog, biti boljši od drugih ter si zagotoviti visok standard 

uspešnosti. 

McClelland (McClelland in drugi 1973, str. 319) trdi, da je potreba po dosežkih brez 

vsakega dvoma gonilna sila svetovnih gospodarstev. Izzivi iz okolja so po McClellandu 

pomembni zato, ker vplivajo na stopnjo izražanja motivacije po dosežkih. 

 Potrebah po sodelovanju (needs for affiliation) – vključuje potrebo po ljubezni, 

pripadanju in odvisnosti. Individuum kot tak se izogiba konfliktom ter stremi k formiranju 

tesnih medosebnih odnosov. 

 Potrebah po moči (needs for power) – vključuje potrebo po kontroli svojega ali tujega 

dela, vplivanje na druge in vršenje nadzora nad njimi in imeti avtoriteto nad drugimi. 

McClelland (1973, str. 306) je razdelil potrebe po moči na dva dela, in sicer: osebna moč 

ter družbena moč. Osebna moč je koncept ničelne vsote – če nekdo zmaga, nekdo drug 

izgubi. Drugi koncept pa je koncept družbene moči (na primer: možnost zmage na 

volitvah), ki se na fantazijski ravni izraža v uporabi moči v korist drugih. Ljudje, ki imajo 

izraženo potrebo po družbeni moči se večinoma pridružujejo večjim skupnostim in 

organizacijam ter želijo postati aktivni člani v teh organizacijah. 

 

3.2.5 Teorija pričakovanja  

 

Teorija pričakovanja avtorja Victorja Vrooma govori o tem, da je motivacija odvisna od 

percepcije individuuma glede lastnih sposobnosti in pričakovanj, da bo za svoje delo dobil 

nagrado. Teorija pričakovanja se torej osredotoča na razmišljanje vsakega posameznega 

individuuma v njegovi želji dobiti nagrado (Draft in drugi, 2000). Teorijo pričakovanja 

sestavljajo tri komponente (Vroom 1964; Seongsin 2007): 

 VALENCA, ki jo Vroom opiše kot ''čustveno usmerjenost proti določenim 

rezultatom'' (Seongsin 2007, str. 789). Povedano drugače, valenca je tista komponenta 

teorije, ki govori o individuumovem lastnem vrednotenju nagrade, ki jo bo prejel za 
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opravljeno delo. Če ta nagrada za individuuma nima posebne vrednosti, potem tak 

individuum ne bo motiviran za delovanje. 

 PRIČAKOVANJE, ki ga Vroom (1964) definira kot trenutno prepričanje, ki sledi 

določenemu rezultatu. Razpon pričakovanja je lahko od nič do ena, pri čemer nič 

pomeni posameznikov subjektivni verjetnostni račun, da njegovemu delovanju ne bo 

sledil rezultat. Na drugi strani pa nivo pričakovanja ena pomeni individuumovo 

subjektivno gotovost, da bo njegovemu delovanju sledil rezultat (Seongsin, 2007). 

Tako se komponenta pričakovanje nanaša na individuumovo lastno mnenje o svojih 

sposobnostih za izvršitev naloge. Da bo individuum motiviran, mora tako sam verjeti 

v svoje sposobnosti in v to, da se bo njegov vložen trud obrestoval v uspešnem in 

učinkovitem delovanju (Vroom, 1964). 

 INSTRUMENTALNOST je zadnja komponenta teorije pričakovanj in govori o 

percepciji verjetnosti individuuma, da bo delovanje vodilo k specifičnim rezultatom. 

Nanaša se na individuumovo zavedanje, da če se bo vedel na določen način, bo za to 

dobil določene stvari (Seongsin, 2007).  

 

Vroomovo teorijo pričakovanj lahko grafično ponazorimo sledeče (Slika 3.5. in Slika 3.6.): 

Slika 3.5: Vroomova teorija pričakovanj 

 

PRIČAKOVANJE      INSTRUMENTALNOST    VALENCA 

 

 

Vir: Seongsin (2007, str. 790). 

 

Slika 3.6: Vroomova teorija pričakovanj 

 

     =                                X  X           X      

Vir: Seongsin (2007, str. 790). 
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3.2.6 ERG teorija  

 

Alderferjeva teorija (Alderfer 1968 in 1972) je po njegovem lastnem mnenju nadgradnja 

Maslowe hierarhije, vendar pri njem zasledimo hierarhičen koncept treh potreb, po katerem je 

njegova teorija tudi dobila ime (Alderfer 1968): 

 E – existence (potreba po obstoju) – potrebe nižjega ranga, 

 R – relatednes (potrebe po odvisnosti), 

 G – growth (potreba po osebnostni rasti). 

 

Potrebe po obstoju vsebujejo tako prvi dve Maslowi kategoriji – fiziološke potrebe in potrebe 

po varnosti, potrebe po odvisnosti vsebujejo Maslowo tretjo kategorijo, torej potrebe po 

ljubezni in pripadanju, potrebe po osebnostni rasti pa vsebujejo Maslowe potrebe po 

spoštovanju ter potrebe po samo-aktualizaciji.  

Za lažjo vizualizacijo ponovno naredimo grafičen koncept (slika 3.7.) primerjave Maslowe 

hierarhične piramide potreb in Alderferjeve ERG teorije: 

Slika 3.7: Primerjava Maslow in Alderfer 

 

Vir: prirejeno po Maslow (1943) in Alderfer (1968). 

 

ERG teorija trdi, da je lahko vedenje posameznika motivirano s strani več nivojev potreb in 

da nezadovoljene potrebe motivirajo posameznika, da se odloči zadovoljevati višje ali nižje 
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hierarhične potrebe (Alderfer 1968; Koontz in Weihrich 2006). Alderfer tako meni, da 

postanejo potrebe nižjega ranga manj pomembne, ko so zadovoljene, nasprotno pa potrebe 

višjega reda postanejo bolj pomembne ko so zadovoljene. Prav tako meni, da če potrebe 

višjega reda niso zadovoljene, potem se začnejo posamezniki truditi zadovoljiti potrebe 

nižjega ranga, ki jih je lažje zadovoljiti. Ta proces Alderfer imenuje frustracijsko-regresijski 

proces (frustration-regression process). Na primer, če so potrebe po obstoju in odvisnosti 

zadovoljene, potrebe po osebnostni rasti pa blokirane, bo posameznik frustriran in ponovno se 

bodo pojavile potrebe po odvisnosti kot dominanten vir motivacije (Alderfer, 1968).  

 

3.2.7 Teorija postavljanja ciljev 

 

Po mnenju O'Neila in Drillingsa (1994) je Lockejeva teorija cilja oziroma motiviranja preko 

zavestnega postavljanja ciljev nastala kot alternativa teorijam Hulla, Skinnerja in 

McClellanda.  

Locke in Latham (2002, str. 705) pa sama pravita, da koncept njune teorije izvira iz dela 

Thomasa A. Ryana, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja med prvimi začel trditi, da 

na človeška dejanja vplivajo zavestni nameni, načrti in naloge ter da človekovo delovanje 

usmerjajo zavestni cilji. Teorija postavljanja ciljev, ki sta jo Locke in Latham razvila v 

štiridesetih letih njunega empiričnega raziskovanja, tako posledično Ryanovem mnenju 

temelji na predpostavki, da je večina človeških ravnanj namerna in da ta ravnanja usmerjajo 

zavestni motivi. Locke (1969) meni, da so ciljno usmerjena dejanja na najnižji (vegetativni) 

ravni fiziološko kontrolirana. Naslednji, višji nivo je prisoten pri nižje razvitih živalih in 

sproži zavestno samoregulacijo preko senzoričnih mehanizmov užitka in bolečine. Tako 

pridemo do ljudi, ki (Locke, 1969) posedujejo najvišjo obliko zavesti, sposobnost razuma in 

imajo možnost izbire lastnih ciljev in sledenja dolgoročnim smislom. 

Locke in Latham (2002) poudarita, da cilji vplivajo na storilnost in uspešnost preko štirih 

mehanizmov: 

1. Cilji služijo kot usmerjevalni mehanizem in imajo usmerjevalno funkcijo, kar pomeni, da 

usmerjajo pozornost in trud proti aktivnostim, ki vodijo k dosegi cilja, ter usmerjajo 

pozornost stran od aktivnosti, ki za dosego cilja niso relevantne. 
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2. Cilji imajo funkcijo dajanja zagona in energije za opravljanje nalog. Visoko postavljeni 

cilji (za razliko od nizko postavljenih ciljev) vodijo k večjemu naporu za dosego cilja. 

3. Cilji vplivajo na vztrajnost. Raziskave so pokazale, da kadar so posamezniki imeli 

možnost sami kontrolirati čas, ki ga porabijo za določeno nalogo, se je trud pri visoko 

zastavljenih ciljih podaljšal. Locke in Latham pri tem opozorita, da velikokrat prihaja do 

izmenjavanja časa in intenzivnosti vloženega truda, saj je pri visoko zastavljenih ciljih 

možno delati hitreje in bolj intenzivno le kratkoročno obdobje, medtem ko se da 

dolgoročno delati počasneje in manj intenzivno. 

4. Cilji vplivajo na ravnanja indirektno, saj vodijo v razjasnitve, odkritja in v uporabo 

relevantnih znanj in strategij za dokončanje specifične naloge. 

 

Bistveno, kar so razkrile raziskave postavljanja ciljev, je po mnenju Locke in Latham (2002) 

sledeče: 

1. Ko so ljudje soočeni z nalogami in cilji, ki iz njih izvirajo, avtomatsko uporabijo svoje 

znanje in sposobnosti, ki jih že posedujejo in ki so relevantne za dosego cilja. 

2. Če pri doseganju cilja ljudje ne morejo uporabljati svojih avtomatiziranih znanj, 

uporabljajo znanja, ki so jih uporabljali v podobnih situacija, in jih aplikativno prenesejo 

na obstoječo situacijo. 

3. Če je naloga, ki vodi do cilja, ljudem nepoznana, bodo premišljeno načrtovali nove 

strategije, ki jim bodo pomagale doseči zastavljeni cilj. 

4. Ljudje, ki imajo visoko samozaupanje, bodo verjetno razvili učinkovitejše strategije. 

5. Če so ljudje soočeni s kompleksno nalogo, jih to spodbudi k boljšim strategijam.  

6. Če so ljudje naučeni uporabljati primerne strategije, jih bodo pri doseganju visoko 

zastavljenih ciljev tudi uporabljali in njihova storilnost se bo izboljšala. 

 

Kar je po mnenju avtorjev teorije bistveno, da zastavljeni cilji privedejo do učinkovitosti in 

visoke storilnosti, pa pojasnjujejo naslednji dejavniki (Locke in Latham, 2002): 

 Predanost ciljem, ki pride še posebej do izraza, če so zastavljeni visoki in težko 

dosegljivi cilji, saj le-ti zahtevajo visoko stopnjo napora ter so povezani z nižjo stopnjo 

uspeha od nižje zastavljenih ciljev. Dve, za obstoj predanosti ciljem ključni kategoriji, 

sta: 

o pomembnost izida ob dosegu cilja,  
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o prepričanost, da je cilj možno doseči (samozaupanje). 

Pomembnost, ki jo je mogoče vcepiti ljudem s strani vodstva z spodbujanjem in 

podporo, na drugi strani pa je lastna zaveza posameznikov za doseganje ciljev, ki tako 

postane stvar lastne integritete posameznika. 

Samozaupanje. Pomen samozaupanja sta Locke in Latham podrobneje razložila v 

knjigi A theory of goal setting and task performance, ki je izšla leta 1990. Tako 

poudarita, da je koncept samozaupanja pomemben na več načinov. Če imajo ljudje 

možnost, da si cilje postavljajo sami, si bodo tisti, ki imajo visoko samozaupanje, 

postavili precej višje cilje kot pa tisti, ki imajo nizko samozaupanje. Tisti z visokim 

samozaupanjem so v primerjavi s tistimi z nizkim samozaupanjem bolj predani 

zastavljenim ciljem, pri doseganju ciljev uporabljajo boljše strategije ter se na 

negativne povratne informacije odzivajo bolj pozitivno (Locke in Latham, 1990). 

 Dajanje povratnih informacij, da se ljudje zavedajo morebitnega napredka, ki so ga 

dosegli s svojimi izpolnjenimi cilji. V kolikor posamezniki ne vedo, kakšen je njihov 

doprinos, je zanje nemogoče prilagajati višino truda, ki je potrebna za uspešno doseganje 

ciljev. 

 Kompleksnost nalog, ki zahtevajo bolj zahtevna znanja, vendar se pri nalogah, ki 

potrebujejo bolj zahtevna znanja stopnja doseganja ciljev manjša. 

 Osebni cilji kot posredniki zunanjih spodbud. Akcija sestoji iz osebnih ciljev, vključno s 

predanostjo ciljem, in samozaupanja. Te spremenljivke pa so po mnenju Locke in 

Latham (2002, str. 709) ''najbolj neposredne, zavestne motivacijske determinante akcije.'' 

 Zadovoljstvo, ki ga posameznik doživi ob dosegu cilja za razliko od nezadovoljstva, ko 

mu dosega cilja spodleti. 

 

Iz slike 3.8. so skupaj s ciklusom visoke storilnost razvidni tudi bistveni elementi teorije 

postavljanja ciljev, ki pripisuje velik pomen zavestno postavljenim ciljem in 

samozaupanju. Locke in Latham (2002, str. 714) menita, da ''je fokus teorije postavljanja 

ciljev v bistvu karakteristike učinkovitega cilja. Te karakteristike so sledeče: specifičnost in 

težavnostna stopnja; vpliv cilja na posamezni, skupinski ali organizacijski nivo; primerna 

uporaba učenja proti uspešnim ciljem; vloga ciljev kot posrednikov drugim spodbudam; in 

vpliv na vir cilja.'' In nadaljujeta (Locke in Latham 2006, str. 265), da ker je uspešna storilnost 

tako v funkciji zmožnosti kot motivacije, so učinki ciljev odvisni tudi od posedovanja  



 

56 

 

Slika 3.8: Bistveni elementi teorije postavljanja ciljev in ciklus visoke storilnosti 

 

Vir: Latham in Locke (2002, str. 714). 

 

potrebnih znanj in sposobnosti. Cilji lahko preprosto motivirajo tako k uporabi obstoječe 

zmožnosti kot uporabi shranjenega znanja v zavedanje in/ali pa lahko motivirajo ljudi k 

iskanju novih znanj. 
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4. HERZBERGOVA DVOFAKTORSKA MOTIVACIJSKA TEORIJA 

 

 

V disertaciji se fokusiramo na dvofaktorsko motivacijsko teorijo Fredericka Herzberga in 

njene nadgradnje, saj želimo preveriti relevantnost njegove teorije v današnjem družbenem 

kontekstu in v slovenskem prostoru. Herzberg je namreč v predgovoru ponatisnjene izdaje 

The Motivation to Work zatrdil: ''Navkljub kulturološkim razlikam, delavci širom po svetu 

nakazujejo na tendenco, da je zadovoljstvo povezano z notranjimi faktorji dela (angl. job 

intristics), nezadovoljstvo pa z zunanjimi faktorji dela (angl. job extrinsics)'' (Herzberg in 

drugi 2010, str. xvi)
9
. Glede na to trditev, bi torej morala analiza rezultatov raziskave, 

opravljene v slovenskem družbenem kontekstu, pokazati podobne rezultate, kot jih je v svoji 

raziskavi pridobil Herzberg. Med drugimi vprašanji se bo tako pričujoča doktorska disertacija 

ukvarjala tudi s to dilemo.  

 

 Herzberg je dvofaktorsko motivacijsko teorijo razvijal v petdesetih letih prejšnjega stoletja in 

leta 1959 s sodelavci (Mausner, Bernard in Bloh Snyderman, Barbara) objavil knjigo The 

Motivation to Work, v kateri je predstavil svojo raziskavo in njene bistvene ugotovitve. S 

sodelavci so raziskovali (z metodo intervjujev, ki je bila takrat dokaj nova statistična metoda 

in kot taka v nadaljevanju podvržena številnim kritikam) vpliv faktorjev na zadovoljstvo pri 

delu oziroma na nezadovoljstvo z delom. Raziskava je uporabljala tehniko zaporedja 

dogodkov (kritičnih incidentov), kot npr. vprašanje: ''Opišite čas ali incident, ko ste se počutili 

dobro in opišite čas ali incident, ko ste se počutili slabo.'' Rezultati raziskave so pokazali, da 

so ljudje nezadovoljni v slabem okolju, zunanjih vplivih (angl. extrinsics) in le redko 

zadovoljni v dobrem okolju. To je Herzberg imenoval HIGIENIKI. Nadalje je ugotovil, da so 

ljudje zadovoljni na podlagi notranjih dejavnikov (angl. intrinsics) oziroma tega, kar delajo. 

Te dejavnike je Herzberg imenoval MOTIVATORJI (Herzberg in drugi, 2010). Po 

Herzbergovi interpretaciji torej na delovno motivacijo vplivata dva skupka faktorjev, 

motivatorji in higieniki. Motivacijska sredstva, ki jih lahko imenujemo tudi motivacijski 

dejavniki, faktorji, vzvodi, motivatorji in motivi, so torej tista sredstva, ki delujejo na 

motivacijo (Uhan 1999, str. 3) in iz te formulacije izpeljana definicija motivacije kot posebne, 

                                                           
9
 Originalna izdaja knjige The Motivation to Work je izšla leta 1959 (New York: Wiley). 
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neboleče dejavnosti oziroma pritiska na posameznika ali skupino, ki naredi (kot najboljše 

zmore) tisto, kar se od njega ali njih pričakuje ali pa to pričakujejo sami od sebe (Uhan, 

1999). 

 

Glede na dvofaktorsko motivacijsko teorijo imajo ljudje dva glavna skupka potreb: higienične 

potrebe, na katere vplivajo fizične in fiziološke razmere in pogoji, v katerih ljudje delajo; ter 

motivacijske potrebe, ki jih Herzberg opiše kot zelo podobne s potrebami zgornjega reda 

Maslowe hierarhične teorije (Herzberg in drugi 2010, str. 110). Maslowe teorije se je 

Herzberg dotaknil tudi v svojem leta 1965 izdanem članku The new industrial psychology, v 

katerem je esejistično razmišljal o razlogih, zakaj je prišlo do porasta vedenjskih znanosti in 

vedenjskih raziskovalcev v industriji (v povezavi z ekonomskimi uspehi industrije). Herzberg 

je menil, da je eden izmed teh razlogov tudi motivacijska teorija Abrahama Maslowa 

(Herzberg, 1965). Herzbergu se je Maslowa teorija zdela primerna za razlago človeške 

motivacije, vendar je menil, da vsebuje tudi nekaj lukenj. Tako meni, da nižje potrebe niso 

nikoli zadovoljene, kar se kaže v nenehnih zahtevah po fizioloških in varnostnih garancijah, v 

nepretrgani socializaciji družbe in pri nenehnem iskanju statusnih simbolov (Herzberg 1965, 

str. 367). Herzberg je tako s svojo teorijo ponudil nadgradnjo Maslowe. 

 

Po dvofaktorski motivacijski teoriji torej higienične potrebe zadovoljujejo faktorji, ki jih je 

Herzberg imenoval higieniki ali disatisfaktorji,  in ti faktorji so: 

 nadzor, 

 medosebni odnosi, 

 delovni pogoji, 

 plačilo,  

 politika uprave in podjetja, 

 ugodnosti, 

 delovna varnost.  

 

Vsi ti faktorji so povezani s kontekstom delovnega okolja. Kadar ti faktorji niso ustrezni, se 

po teoriji pojavi delovno nezadovoljstvo. Ko pa so ti faktorji ustrezni in pozitivni, so ovire za 

delovno zadovoljstvo odstranjene, vendar zadovoljitev higieničnih potreb še ne vodi v 
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delovno zadovoljstvo, temveč le v zmanjšanje ali odsotnost nezadovoljstva (Herzberg in 

drugi, 2010). 

Motivacijske potrebe pa zadovoljujejo faktorji, ki jih Herzberg imenuje motivatorji oziroma 

satisfaktorji: 

 dosežki, 

 priznanje, 

 delo samo, 

 odgovornost, 

 osebna rast. 

 

Tako kot so higienični faktorji povezani s kontekstom dela, so motivatorji povezani z naravo 

dela samega in posledicami dela. Glede na teorijo so faktorji, ki vodijo v delovno 

zadovoljstvo tisti, ki zadovoljujejo posameznikovo potrebo po samo aktualizaciji pri delu. Za 

razliko od higienikov, ki s svojo prisotnostjo ne povzročijo delovnega zadovoljstva, temveč 

neko nevtralno stanje, ki ni ne zadovoljstvo ne nezadovoljstvo, pa prisotnost motivatorjev 

vodi v delovno zadovoljstvo. Po teoriji odsotnost motivatorjev ne vodi v delovno 

nezadovoljstvo, temveč v isto nevtralno stanje kot prisotnost higienikov, ki ni ne zadovoljstvo 

in ne nezadovoljstvo (Herzberg in drugi, 2010). 

 

Ker je Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija osrednja teorija, s katero se bomo v 

doktorski disertaciji ukvarjali, ji bomo namenili malce več pozornosti. 

 

Herzberg in drugi menijo, da mora znanstvenik, ki želi preučevati čustva ljudi glede njihovega 

dela, narediti več kot zgolj zbrati njihove izkušnje. Njegovo raziskovanje mora temeljiti na 

specifičnih vprašanjih, kot so: Kako lahko specificiramo vedenje kateregakoli posameznika 

do njegovega dela? Kaj vodi k takšnemu vedenju? Kaj so posledice takšnih vedenj? (Herzberg 

in drugi, 2010).  

 



 

60 

 

4.1 Merjenje delovnih vedenj 

 

V njihovi raziskavi je identifikacija delovnih vedenj potekala po treh poteh. Najprej je bil 

delavec naprošen, da opiše svoje delovno zadovoljstvo direktno z odgovarjanjem na vprašanja, 

ki so preučevala njegov splošen odnos do dela, ne glede na to, ali mu je delo všeč ali ne. 

Prednost te metode Herzberg in drugi (2010, str. 5) vidijo v primerjavi morale oziroma 

delovnega zadovoljstva delavcev, ki se razlikujejo po starosti, spolu, izobrazbenem nivoju, 

socialnem razredu, poklicni okupaciji ali hierarhičnem nivoju. Nadalje so uporabili lestvice 

popisov morale oziroma delovnih vedenj. Takšni popisi temeljijo na domnevi, da je možno 

združiti več specifičnih vedenjskih odzivov in tako priti do splošnega rezultata, ki izrazi 

delavčevo moralo. V tretjem pristopu pa ni bila uporabljena nobena specifična meritev morale 

oziroma delovnega zadovoljstva, psihologi so zgolj opazovali vedenje delavcev in iz tega 

sklepali na vedenja, čustva in motive delavcev.  

 

4.2 Nov pristop 

 

Bistvena kritika, ki so jo Herzberg in drugi podali preteklim raziskavam delovnih vedenj, je 

bila usmerjena v razdrobljenost teh raziskav, saj so le redko povezale vedenja delavcev s 

posledicami, ki jih ta vedenja povzročajo. Tako so kot primarno potrebno označili nujnost 

uporabe novega pristopa preučevanja, in sicer povezati delovna vedenja v celoto, torej izvesti 

kompleksno študijo, ki bo faktorje, vedenja in posledice (F-A-E)
10

 preučevala istočasno 

(Herzberg in drugi, 2010). Za tovrstno raziskavo obstajata dva pristopa. Prvi, ki so ga 

Herzberg in drugi zavrgli, je statističen pristop, ki izhaja iz predpostavke, da je mogoče 

vzpostaviti večje skupine, ki se znatno razlikujejo glede na specifične spremenljivke ali 

skupine spremenljivk. Drugi, individualni pristop, ki so ga Herzberg in drugi uporabili pri 

svoji raziskavi, pa izhaja iz predpostavke, da morajo biti odnosi med komponentami F-A-E 

kompleksa preučevani znotraj individuumov, torej kako dani faktorji vodijo do visoke ali 

nizke delovne morale in posledice stanja morale. S tem pristopom se poskuša od 

posameznikov pridobiti oceno njegovih daljših ali krajših obdobij visoke ali nizke delovne 

morale oziroma delovnega zadovoljstva (Herzberg in drugi, 2010).  

                                                           
10

 F-A-E → factors-attitudes-effects (faktorji, vedenja, posledice) 
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4.3 Elementi modela 

 

Model študije se je počasi vzpostavil preko štirih faz: 

1. Specifikacija vedenj. Glavna karakteristika modela je bila prošnja subjektom, da 

identificirajo časovna obdobja, v katerih so bila njihova čustva glede njihovega dela 

nesporno boljša ali slabša kot po navadi. Subjekti so morali locirati svoja čustva na 

kontinuum, identificirati ekstreme na tem kontinuumu in izbrati ekstremne situacije za 

poročanje raziskovalcem. 

2. Identifikacija faktorjev pri delovnih vedenjih. Herzberg in drugi so bili kritični do vnaprej 

pripravljenih lestvic faktorjev, ki jih respondenti potem samo rangirajo, saj menijo, da to 

vodi v pristranskost, v tendenco po podajanju socialno želenih odgovorov. Tako so 

faktorje izluščili iz analiz, ki so jih zbrali med opisovanjem specifičnih dogodkov v 

življenju respondentov. Menili so, da takšen način vodi k zmanjšanju zavestne kot tudi 

nezavedne pristranskosti. 

3. Posledice delovnih vedenj. Nadalje so menili, da je edini in najboljši vir, ki priča o odnosu 

povezanem z dobrimi in slabimi delovnimi vedenji, delavec sam. Tako Herzberg in drugi 

(2010, str. 16): ''Če obstaja razumska stopnja pripravljenosti komunicirati, potem lahko 

delavec sam najbolje pove, ali je njegovo delo trpelo oziroma pridobilo med obdobjem, ki 

ga opisuje, ali je razmišljal o zapustitvi dela zaradi svojega odnosa do dela in ali so trpele 

interakcije z drugimi ljudmi in njegove lastne prilagoditve.'' 

4. Polstrukturiran intervju. V raziskavi je bil uporabljen polstrukturiran intervju, pri katerem 

so sicer specifična vprašanja (ključne točke) pripravljena vnaprej,vendar ima 

intervjuvanec precej prosto pot pri odgovorih in respondenti so tako sami izbrali dogodke, 

o katerih so želeli govoriti. Raziskovalci so prosili respondente naj opišejo zgodbe o času, 

v katerem so se počutili ekstremno dobro ali slabo glede svojega dela. Iz teh opisov so 

razbrali kateri dogodki in situacije vodijo do pozitivnih oziroma negativnih vedenj do dela 

in kakšne so posledice teh vedenj.  

 

4.4 Pilotska projekta 

 

Pred glavno raziskavo sta bila izvedena dva pilotska projekta. Prvi pilot je bil dizajniran z 

namenom preizkusiti izvedljivosti novega pristopa raziskovanja, ki so ga razvili Herzberg in 
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drugi. Drugi pilotski projekt pa je bil izveden na večjem vzorcu in z namenom preliminarnega 

testiranja več hipotez, ki so se razvile med študijem literature in analizo prvega pilotskega 

projekta. Analiza pilotskih projektov je delno modificirala splošen model raziskave. Osnovno 

jedro modela je bila ideja o združevanju zaporedij dogodkov v časovno omejeno enoto, v 

kateri so bila posameznikova čustva glede dela izjemno pozitivna ali izjemno negativna. Iz 

odgovorov, pridobljenih v pilotski raziskavi, se je pokazalo, da je lahko triada faktorji-

vedenja-posledice (F-A-E) preučevana kot unitaren sistem, znotraj katerega so lahko opisani 

funkcionalni odnosi med komponentami. Te komponente so bile izpeljane iz odgovorov 

intervjuvancev. 

1. Faktorji prvega nivoja – opis objektivnih pripetljajev med sekvencami dogodkov, s 

posebnim poudarkom na tistih, ki so jih respondenti označili kot povezane z njihovimi 

vedenji. 

2. Faktorji drugega nivoja – karakterizirajo vzroke za čustva, ki so se pojavila med 

sekvencami dogodkov. 

3. Posledice – izključna sprememba je bila predstavitev raziskovalnih vprašanj, ki se 

ukvarjajo z vedenjskimi posledicami mimo vedenjskih nivojev, ki so povezani s 

produktivnostjo, prihodkom ali medosebnimi odnosi. Prav tako si je raziskava 

prizadevala specificirati posledice v mentalnem zdravju posameznika. 

 

Pilotska projekta sta tudi postavila ločnico med sekvencami dogodkov, ki vključujejo obsežno 

in kompleksno dogajanje v daljšem časovnem obdobju – dolgoročne sekvence – in med 

tistimi, ki so enkratni in slučajni, torej imajo kratkoročne sekvence. 

Prav tako pa sta bili testirani tudi glavni hipotezi – faktorji, ki vodijo v pozitivna vedenja in 

faktorji, ki vodijo v negativna vedenja, se razlikujejo; ter faktorji in učinki, povezani z 

dolgoročnimi sekvencami so različni od tistih, ki povzročajo kratkoročne sekvence (Herzberg 

in drugi, 2010). 

 

4.5 Populacijski vzorec 

 

Populacijski vzorec ni temeljil zgolj na eni poklicni skupini, saj bi po mnenju Herzberg in 

drugi (2010) takšen vzorec vodil v dvomljive splošne rezultate raziskave. Tako so kot svoj 
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populacijski vzorec izbrali inženirje in računovodje, ki so jih preučevali že v drugem 

pilotskem projektu. Skupini sta bili, tako Herzberg in drugi (2010, str. 32): ''…zelo različni 

glede narave njunega uvajanja, njune stopnje profesionalizacije, vrste dela, ki ga opravljata in, 

domnevno, glede vrste ljudi, ki jo privlači tovrstno delo.'' Intervjuvani so bili dvesto trije 

subjekti in analiza pridobljenih intervjujev je potekala s tako imenovano posteriori approach, 

torej na način, da so se kategorije analiz razširile iz pridobljenega materiala naknadno. Vzorec 

pet tisočih zbranih misli je bil trikratno pretipkan in razvrščen s strani dveh članov ekipe, ki 

sta zbrane materiale razvrščala neodvisno eden od drugega po sistemu, da so se združevale 

kartice, ki se smiselno ujemale. Skupine kategorij so bile razvrščene v faktorje prvega nivoja, 

faktorje drugega nivoja in posledice. Vsaka od teh kategorij pa je vsebovala še dodatne 

podkategorije. Med dvema neodvisnima koderjema, ki sta kodirala kartice v smiselno 

podobne skupine, je bilo petindevetdeset odstotno ujemanje, nato pa je bilo njuno kodiranje 

preverjeno še s strani tretje osebe. Tako so se Herzberg in drugi odločili, da imajo zadostno 

objektivnost metode, ki bo dala zanesljive rezultate (Herzberg in drugi, 2010). 

 

4.6 Definicija sekvence dogodkov 

 

Analiza je bila razdeljena na pet delov: 

1. opis intervjuvanca, 

2. splošen opis sekvence dogodkov, 

3. opis objektivnih situacij v sekvenci dogodkov – faktorji prvega nivoja, 

4. opis potreb, motivov in percepcije intervjuvanca – faktorji drugega nivoja, 

5. opis vedenjskih in drugih posledic njegovih vedenj. 

 

Pri definiciji sekvence dogodkov (točka 2.) so razvili pet kriterijev, ki jih po njihovem 

mnenju mora vsebovati sprejemljiva sekvenca (Herzberg in drugi, 2010): 

a) Sekvenca se mora vrteti okoli dogodka ali zaporedja dogodkov (obstajati mora 

objektivno dogajanje). 

b) Sekvenca dogodkov mora biti časovno omejena (mora imeti začetek, sredino in 

konec). 
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c) Zgodba, ki jo intervjuvanec podaja, se mora dogajati v času, ko se je subjekt počutil 

izjemno dobro ali izjemno slabo glede svojega dela.  

d) Zgodba se mora odvijati v času, ko je intervjuvanec zasedal pozicijo ali inženirja ali 

računovodje. 

e) Zgodba mora biti o situacijah, ki so imele direkten vpliv na intervjuvančeva čustva 

glede njegovega dela, in ne o situacijah, ki niso povezane z delom (družbeno življenje, 

poroka, smrt v družini). 

 

Pri razumevanju sekvence dogodkov pa je pomembno razlikovati tudi med dolgoročnimi in 

kratkoročnimi sekvencami. Pojem kratkoročna sekvenca dogodkov se nanaša na natančno 

omejen skupek dogodkov, med katerimi so se pojavila izjemno močna (pozitivna ali 

negativna) čustva. Herzberg in drugi so poudarili, da je zelo pomembno razlikovati med 

kratkoročnimi sekvencami dogodkov, ki imajo trajne posledice in tistimi, ki jih nimajo. Tako 

so klasificirali štiri vrste kratkoročnih sekvenc dogodkov: 

 Čustva in dogodki približno sovpadajo, ni trajnih posledic. 

 Čustva lahko obstajajo še dolgo po tem, ko se je dogodek že končal. 

 Čeprav so čustva glede dogodka že zamrla, jih lahko kakšen stimulans ponovno 

sproži. 

 Dogodek je sprožil spremembo čustev, ki so zelo močna in se nikoli ne vrnejo nazaj 

na normalno stanje. 

 

 Pojem dolgoročna sekvenca dogodkov pa mora po Herzberg in drugi (2010): 

 trajati minimalno od nekaj tednov do meseca, 

 identificirati obdobje, v katerem je imel respondent izjemno pozitivna ali izjemno 

negativna čustva do svojega dela, 

 biti časovno jasno zamejena. 

 

Vse informacije, ki so opisovale sekvence, so bil uporabljene pri klasifikaciji vsake izmed 

sekvenc dogodkov v eno izmed šestih osnovnih skupin, klasifikacija pa je vsebovala tri 

dimenzije. Prva dimenzija je smer afekta – močan ali šibek, druga razpon sekvence in tretja 

odnos med razponom sekvence in trajanjem čustev. 
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Ker imajo vse dolgoročne sekvence dolgotrajna čustva, so Herzberg in drugi (2010) namesto 

osmih možnih permutacij teh treh dimenzij naredili šest: 

a) močna dolgoročna, 

b) šibka dolgoročna, 

c) močna kratkoročna (kratko trajanje čustev), 

d) močna kratkoročna (dolgo trajanje čustev) 

e) šibka kratkoročna (kratko trajanje čustev), 

f) šibka kratkoročna (dolgo trajanje čustev). 

 

V analizi se je pokazalo, da razmejitev med dolgoročnimi in kratkoročnimi sekvencami v 

primerjavi z razmejitvijo trajanja čustev ni tako pomembna, zato je večina rezultatov 

predstavljena v štirih skupinah, ki so razmejene glede na to, koliko časa je vedenje trajalo: 

1. Dolgotrajna čustva, ki izvirajo iz močnih dolgoročnih sekvenc in močnih kratkoročnih 

sekvenc. 

2. Dolgotrajna čustva, ki izvirajo iz šibkih dolgoročnih in šibkih kratkoročnih sekvenc. 

3. Kratkotrajna čustva, ki izvirajo iz močnih kratkotrajnih sekvenc. 

4. Kratkotrajna čustva, ki izvirajo iz šibkih kratkotrajnih sekvenc. 

 

4.7 Definiranje faktorjev delo – vedenje (angl. job-attitude factors) 

 

Pri analizi se je pokazalo, da je najpomembnejša spremenljivka, ki jo je potrebno upoštevati, 

zakaj so se določena vedenja respondentov spremenila. Pri tem pa je potrebno bolj specifično 

definirati, kaj so Herzberg in drugi (2010) razumeli pod določenim terminom (faktorji prvega 

nivoja, faktorji drugega nivoja): 

1. Faktorji prvega nivoja (angl. first-level factors) so objektivni elementi situacij, pri 

katerih respondenti prepoznajo vzroke za njihova dobra ali slaba čustva, ki so povezana z 

delom. Za jasnejšo sliko je potrebno razložiti, kaj so si Herzberg in drugi predstavljali pod 

uporabo določenega faktorja in elemente, ki jih ta faktor glede na njihovo interpretacijo 

vsebuje: 

1) Priznanje (angl. recognition) – glavni kriterij za to kategorijo je prejem priznanja 

(napredovanje, povišica plače, pohvala) intervjuvanca s strani nadrejenih, drugih 
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posameznikov, vodstva, stranke, vrstnikov ali sodelavcev. Ta kategorija prav tako 

vsebuje negativno priznanje, torej elemente kritike ali krivde. 

2) Dosežek (angl. achievement) – uspešen zaključek projekta, rešitev problema, vidni 

rezultati dela. Prav tako je del te kategorije tudi poraz in odsotnost dosežkov. 

3) Možnost rasti (angl. possibility of growth) – spremembe v respondentovi situaciji, ki 

vsebujejo objektivne dokaze po povečani (možnost učenja novih sposobnosti, 

pridobivanje dodatnih kompetenc) ali zmanjšani (zaradi pomanjkanja formalne 

izobrazbe ni možnosti napredka v podjetju) možnosti rasti. 

4) Napredovanje (angl. advancement) – ta kategorija se je uporabljala zgolj takrat, če je 

prišlo do dejanske spremembe v statusu oziroma položaju respondenta v podjetju. 

5) Plača (angl. salary) – ta kategorija vsebuje sekvence dogodkov, pri katerih je vloo 

igrala kompenzacija (povišanje plače ali dohodka; neizpolnjena pričakovanja po 

povišici). 

6) Medosebni odnosi (angl. interpersonal relations) – kategorija, ki je omejena na 

zgodbe, pri katerih je prišlo do dejanskih verbalnih interakcij  med respondentom in 

drugim posameznikom. Ta kategorija je razčlenjena na tri podkategorije: 

 medosebni odnosi z nadrejenimi, 

 medosebni odnosi s podrejenimi, 

 medosebni odnosi z vrstniki.  

7) Tehnični nadzor (angl. supervision – tehnical) – kot kritične karakteristike v tej 

kategoriji so bile prepoznane: kompetentnost oziroma nekompetentnost ter pravičnost 

in krivičnost nadzornika ((ne)pripravljenost nadzornika, da delegira; 

(ne)pripravljenost nadzornika, da prenaša svoje znanje). 

8) Odgovornost (angl. responsibility) – ta kategorija je uporabljena pri tistih sekvencah 

dogodkov, pri katerih respondenti poročajo o zadovoljstvu, ker jim je bila zaupana 

večja odgovornost za svoje ali tuje delo. Prav tako zajema tudi zgodbe, pri katerih je 

prišlo do izgube odgovornosti ali negativnih vedenj do dela zaradi pomanjkanja 

odgovornosti. 

9) Politika podjetja in administracija (angl. company policy and administration) – v 

tej kategoriji so vsebovane komponente sekvenc dogodkov, pri katerih predstavljajo 

faktor splošni aspekti podjetja. Kot taki sta bili prepoznani dve karakteristiki. Prva je 

povezana z (ne)zadostnostjo organizacije in vodstva podjetja (zaposleni ne ve točno, 

za koga dela – nima zadostne avtoritete za zadovoljivo reševanje svojih nalog), druga 

pa s škodljivostjo ali koristnostjo učinkov politike podjetja (ravnanje z osebjem). 
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10) Delovni pogoji (angl. working conditions) – ta kategorija je uporabljena pri tistih 

sekvencah dogodkov, ko se omenjajo fizični pogoji dela, količina dela, pripomočki za 

delo, torej okoljske karakteristike dela (prezračevanje, razsvetljava, orodja, prostor). 

11) Delo samo (angl. work itself) – če so respondenti omenjali dejansko opravljanje dela 

ali nalog kot vire dobrih ali slabih čustev glede dela, je bila uporabljena kategorija 

''delo samo''. 

12) Faktorji v zasebnem življenju (angl. factors in personal life) – v tej kategoriji so se 

uporabili tisti aspekti zasebnega življenja, na katere so vplivale delovne situacije v 

tolikšni meri, da so se izrazile skozi čustva respondentov do njihovega dela (selitev 

delavca na drugo lokacijo, na kateri se njegova družina ni počutila dobro). 

13) Položaj (angl. status) – ta kategorija je bila uporabljena zgolj takrat, če je respondent 

dejansko omenil znake, da je status faktor pri njegovih čustvih glede dela (imeti 

lastno sekretarko na novem položaju; službeno vozilo). 

14) Varnost zaposlitve (angl. job security) – objektivni znaki prisotnosti ali pomanjkanja 

zaposlitvene varnosti (pomisleki glede delovne dobe, (ne)stabilnosti podjetja). 

 

2. Faktorji drugega nivoja (angl. second-level factors) izhajajo iz odgovorov respondentov 

na vprašanje: ''Kaj so vam ti dogodki pomenili?'' Respondenti so poskušali ugotoviti, 

kakšne potrebe in vrednote so jih vodile do specifičnih vedenj do dela v obdobju opisanih 

dogodkov. Herzberg in drugi tako menijo, da ''so njihove informacije glede faktorjev 

drugega nivoja omejene s tem, v kolikšnem obsegu so bili respondenti sposobni 

verbalizirati lastna čustva ter z obsegom, pri katerem so odgovori temeljili na stereotipih 

glede socialne sprejemljivosti ali realne percepcije.'' (Herzberg in drugi 2010, str. 49). 

 

Za vsako sekvenco dogodkov so bili identificirani faktorji drugega nivoja, njihovo izpeljavo 

pa so nakazali faktorji prvega nivoja. Faktorji drugega nivoja so tako sledeči: 

1) čustva ob priznanju, 

2) čustva ob dosežku, 

3) čustva ob možnosti rasti, zaviranju rasti (faktorji prvega nivoja so razumljeni kot 

dokaz dejanske rasti), 

4) čustva ob odgovornosti, pomanjkanju odgovornosti ali zmanjšani odgovornosti, 
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5) skupinska čustva: čustva ob pripadanju ali izolaciji, socialno-tehnična ali zgolj 

socialna, 

6) čustva ob interesu ali pomanjkanju interesa glede storilnosti dela, 

7) čustva ob povečanem ali zmanjšanem statusu, 

8) čustva ob povečani ali zmanjšani varnosti, 

9) čustva ob pravičnosti ali nepravičnosti, 

10) čustva ponosa ali nezadostnosti ali krivde, 

11) čustva glede plače. 

 

 

4.8 Definiranje posledic delovnih vedenj 

 

Zadnja analiza, ki si jo moramo pogledati za razjasnitev pojmov pred obrazložitvijo 

rezultatov, je analiza posledic delovnih vedenj. Glavne posledice delovnih vedenj so Herzberg 

in drugi razmejili v pet kategorij: 

1) Storilnostne posledice (angl. performance effects) – klasificirane so bile tri vrste 

storilnostnih posledic. Prvič, s strani respondentov so bile podane splošne opazke, ki so 

identificirale obdobje, v katerem je bilo delo ali boljše ali slabše kot navadno. Podane 

niso bile nobene specifične ilustracije, zgolj samoocena respondentov, da so v 

določenem obdobju delali bolje ali slabše. Drugič, respondenti so poročali o 

spremembah v razmerju do dela, vendar ne v njegovi kvaliteti. In tretjič, spremembe so 

se kazale tudi v kvaliteti dela (respondenti so se zavedali svoje površnosti ali tega, da je 

opravljeno delo pod njihovimi zmožnostmi). 

2) Posledice, ki vodijo do lastne reoganizacije (angl. turnover) – na tem kontinuumu je 

veliko možnosti, od tega, da so ljudje pustili svoje službe do tega, da so imeli tako 

pozitivna čustva, da so zavrnili atraktivne ponudbe drugje. Med tema dvema skrajnostma 

pa leži še cela vrsta drugih možnosti. 

3) Posledice za mentalno zdravje (angl. mental health effects) so tako pozitivne kot tudi 

negativne. Nekatere izmed pozitivnih posledic, ki so jih Herzberg in drugi uvrstili v to 

kategorijo so: zmanjšanje napetosti, pridobitev teže pri nezadostni teži, prenehanje 

prekomernega pitja in kajenja. Večinoma pa so znotraj te kategorije prepoznane 

negativne posledice, ki jih je moč razmejiti v tri skupine: 
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a. Najresnejše in najredkejše izmed negativnih posledic na mentalno zdravje so 

psihosomatske posledice, ki so jih zabeležili takrat, ko so respondenti povezali 

napetosti na delovnem mestu z fizičnim počutjem (kožne bolezni, 

gastroenterološke bolezni (čir) in srčne težave). 

b. Druga skupina so fiziološke spremembe, povezane z napetostmi. Te spremembe 

vodijo v realne fizične simptome, vendar ne v patološka stanja (slabost, bruhanje, 

hudi glavoboli, pomanjkanje apetita). 

c. Pri tretji skupini pa so se pojavljali difuzni simptomi, ki izvirajo iz raznih napetosti 

in stresa in ti vključujejo mnoge manifestacije anksioznih motenj, ki so posledica 

pritiskov na delovnem mestu. 

4) Posledice za medosebne odnose (angl. effects on interpersonal relationships) – 

respondenti so izrazili tako pozitivne (več veselja pri ukvarjanju z otroci) kot tudi 

negativne (poslabšanje odnosov z zakoncem; izogibanje družbi prijateljev) posledice za 

njihove medosebne odnose.  

5) Vedenjske posledice (angl. attitudinal effects) – veliko je bilo poročil glede situacij, v 

katerih so čustva glede dela vodila v spremenjeno vedenje do samega sebe, do kolegov, 

do poklica ali podjetja, v katerem je bil respondent zaposlen (Herzberg in drugi, 2010). 

 

 

4.9 Rezultati raziskave 

 

Na nekaj naslednjih straneh si bomo pobližje ogledali rezultate raziskave, ki so jo Herzberg in 

drugi (2010) razdelili na tri obsežne sklope. Prvi sklop (FAKTORJI) vsebuje podatke, ki so 

povezani s faktorji, ki vodijo do pozitivnih in negativnih delovnih vedenj ter odgovarja na 

vprašanje, ali so različni faktorji odgovorni za delovno zadovoljstvo in delovno 

nezadovoljstvo. Drugi sklop (POSLEDICE) se ukvarja z naravo teh faktorjev in odkriva, kaj 

so splošni psihološki motivi, ki se pojavljajo pri tem razlikovanju in v kakšne posledice ta 

vedenja vodijo. Tretji, zadnji sklop (POSAMEZNIKI), pa se ukvarja z raziskovanjem 

podatkov individualnih razlik. Ukvarja se z vprašanji kot so: Ali so faktorji, ki povzročajo 

srečo ali nesrečo inženirjev drugačni od faktorjev, ki iste občutke vzbujajo pri računovodjih? 

Ali nanje vplivajo drugače? Kako pomembne so demografske spremenljivke pri 

determiniranju, kaj dela zaposlene srečne ali nesrečne? 
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4.9.1 Faktorji  

 

4.9.1.1 Faktorji prvega nivoja – visoke sekvence 

 

V tabeli 4.1. so faktorji prvega nivoja, razporejeni glede na frekvenco pojavljanja v 228 

visokih delovno-vedenjskih sekvencah in razvrščeni v štiri skupine: 

a) Dosežek, priznanje 

Faktor dosežek je najpogostejši faktor znotraj visokih delovno-vedenjskih sekvenc, saj se 

pojavlja v 41% sekvenc dogodkov, ki so povezani s pozitivnimi delovnimi vedenji. Vsaka 

izmed teh skupin zgodb se vrti okoli uspešnega dokončanja nekega dela. 

Drugi najpogostejši faktor (33%), je faktor priznanje, ki lahko izvira iz mnogih virov (s 

strani nadzornikov, nadrejenih, vrstnikov, strank ali podrejenih). 

b) Delo samo, odgovornost, napredovanje 

Vsaka od teh treh skupin faktorjev se je pojavila vsaj v 1/5 visokih sekvenc. Kategorija delo 

samo zajema opise različnih aspektov dela, ki je respondentom dalo občutek obsežnega 

zadovoljstva. Ti aspekti so povezani z naravo dela in ni nujno potrebno, da je prišlo do 

posebnega dosežka ali priznanja, saj so nagrada že sami po sebi. faktor odgovornost vsebuje 

zgodbe, ki govorijo o možnostih dela brez nadzora, o odgovornosti za lastne uspehe, o 

odgovornosti za delo drugih ter o novem delu s povečano odgovornostjo, ampak brez 

formalnega napredovanja. Prav tako so znotraj tega faktorja vključene tudi zgodbe, ko so 

respondenti dobili večjo odgovornost in, čeprav do formalnega napredovanja ni prišlo, jim to 

ni preprečilo pozitivnih čustev glede dela. Zadnji faktor iz te skupine, faktor napredovanje pa 

pomeni kot pove že ime samo, da je bil subjekt na delu povišan. Herzberg in drugi (2010, str. 

62) menijo, da je ''moč napredovanja pri povečanju delovnega zadovoljstva velikokrat 

povezana s čustvi rasti, prepoznanja, dosežkov in odgovornosti'' (torej faktorji drugega 

nivoja). 

Kot je razvidno iz tabele 4.1. je teh prvih pet faktorjev prepoznanih kot najpomembnejših 

dejavnikov pri povečevanju delovnega zadovoljstva inženirjev in računovodij, ki so bili zajeti 

v vzorcu. Herzberg in drugi pravijo (2010, str. 63):  
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Tabela 4.1: Odstotki za vsakega od faktorjev prvega nivoja, ki se pojavljajo v visokih 

(vedenjskih) sekvencah          

N=228 

ŠT. FAKTOR SUMA
11

 

1 DOSEŽEK 41 

2 PRIZNANJE 33 

   
3 DELO SAMO 26 

4 ODGOVORNOST 23 

5 NAPREDOVANJE 20 

   
6 PLAČA 15 

   
7 MOŽNOST RASTI 6 

8 MEDOSEBNI ODNOSI S PODREJENIMI 6 

9 POLOŽAJ 4 

10 MEDOSEBNI ODNOSI Z NADREJENIMI 4 

11 MEDOSEBNI ODNOSI Z VRSTNIKI 3 

12 TEHNIČNI NADZOR 3 

13 POLITIKA PODJETJA IN ADMINISTRACIJA 3 

14 DELOVNI POGOJI 1 

15 ZASEBNO ŽIVLJENJE 1 

16 VARNOST ZAPOSLITVE 1 

 Vir: Herzberg in drugi (2010, str. 60). 

 

                                                           
11

 Opomba avtorjev (Herzberg in drugi, 2010:60): Odstotkovna suma več kot 100 odstotkov (v vsaki 

posamezni sekvenci dogodkov se lahko pojavi več kot en faktor). 
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''Če primerjamo prvih pet faktorjev z ostalimi enajstimi na seznamu, vključno s plačo, lahko 

opazimo, da se prvih pet faktorjev fokusira na delo samo: (1) na opravljanje dela, (2) na 

všečnost dela, (3) na uspeh pri delu, (4) na prepoznanju opravljanja dela in (5) na 

premikanju navzgor kar je pokazatelj profesionalne rasti. Faktorji, ki le redko predstavljajo 

instrument pri povzročanju visokih delovnih vedenj, se ne fokusirajo na delo samo, temveč na 

karakteristike in kontekst dela: delovne pogoje, medosebne odnose, nadzor, politike podjetja, 

administracije teh politik, vplive na delavčevo zasebno življenje, varnost zaposlitve in plačo.'' 

Tako poudarijo: ''To je bazična distinkcija. Satisfaktorji se nanašajo na dejansko delo, tisti 

faktorji, ki pa ne delujejo kot satisfaktorji, pa opisujejo delovno situacijo.'' 

 

c) Plača je prepoznana kot zadnji faktor, ki ima nekaj več pomembnosti pri delovnem 

zadovoljstvu. Ker povzroča posebne psihološke učinke na delovna vedenja, je ločena od 

ostalih faktorjev. Faktor plača so Herzberg in drugi zaradi kompleksnosti obrazložili na 

koncu raziskave. Pri primerjavi kratkotrajnih in dolgotrajnih sekvenc skupaj, se faktor 

plača enako pogosto pojavlja tako pri visokih kot tudi nizkih sekvencah. V kolikor pa jih 

gledamo ločeno, pa je razvidno, da se pri nizkih sekvencah faktor plača trikrat pogosteje 

pojavlja pri dolgotrajnih sekvencah. Pri pozitivnih delovno-vedenjskih zgodbah ima faktor 

plače približno enakomerno trajanje. Pri negativnih zgodbah je faktor plača povezan 

predvsem s politiko podjetja in administracijo ter nepravičnim ravnanjem, pri pozitivnih 

zgodbah pa se povezuje predvsem z napredovanjem in delom samim kot oblika priznanja 

(pomeni več kot zgolj denar; pomeni, da je bilo delo dobro opravljeno in da posameznik 

napreduje pri svojem delu). Herzberg in drugi tako zaključijo, ''da znotraj sekvence 

dogodkov, faktor plače spada bolj v skupino, ki definira delovne situacije in je primarno 

disatisfaktor'' (Herzberg in drugi 2010, str. 83). 

d) Možnost rasti, medosebni odnosi s podrejenimi, položaj, medosebni odnosi z 

nadrejenimi, medosebni odnosi z vrstniki, tehnični nadzor, politika podjetja in 

administracija, delovni pogoji, zasebno življenje, varnost zaposlitve. Na vzorcu 

računovodij in inženirjev ti faktorji niso igrali vidne vloge pri vplivu na delovna 

zadovoljstva. 

 

Ena izmed pomembnejših ugotovitev, ki se je pokazala pri analizi je, da pozitivna čustva 

glede dela trajajo tudi po tem, ko je specifičen dogodek, ki jih je povzročil, že mimo, ne glede 
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na to, ali je bil dogodek le trenuten. Nasprotno pa je s slabimi čustvi, ki se nanašajo na 

dolgoročne sekvence dogodkov, ki povzročijo slaba delovna vedenja in izvirajo iz 

kratkoročnih dogodkov. Ta čustva se večinoma hitreje razpršijo kot pa trajajo (Herzberg in 

drugi, 2010).  

Kar se tiče kratkotrajnih in dolgotrajnih posledic, ki jih imajo faktorji na vedenjske 

spremembe posameznikov, so faktorji delo samo, odgovornost in napredovanje večinoma 

povezani z dolgotrajnimi spremembami v delovnem vedenju, medtem ko imata faktorja 

napredek in priznanje večinoma kratkotrajno variacijo. Prav tako imajo faktorji delo samo, 

odgovornost in napredovanje močan vpliv na izboljšanje delovne učinkovitosti sami zase. To 

ne pomeni, da faktorja dosežki in priznanje (kratkotrajna satisfaktorja) nista pomembna za 

pozitivna delovna vedenja, saj sta še vedno med najpogosteje pojavnimi faktorji pri vseh 

sekvencah. Pri distinkciji teh dveh faktorjev je faktor dosežki prepoznan kot pomembnejši od 

faktorja priznanje, prav tako je faktor dosežki bolj medsebojno neodvisen od priznanja kot pa 

priznanje od dosežkov. 

 

Faktorji prvega nivoja torej predstavljajo kodiranje objektivnih dogodkov, tako kot so si to 

zamislili Herzberg in drugi (2010), medtem ko faktorji drugega nivoja izražajo interpretacije 

teh dogodkov, ki so jih podali respondenti. Kot najpomembnejša faktorja drugega nivoja se 

ponovno pojavita faktorja povezana z najpomembnejšima faktorjema prvega nivoja, priznanje 

in dosežki, torej so najpogostejša čustva, ki povečujejo delovno zadovoljstvo čustva, da si 

nekaj dosegel in čustva, da si bil prepoznan. Nadalje je med bolj pomembnimi faktorji 

drugega nivoja tudi možnost rasti in za ta faktor se je izkazalo, da ima prav tako dolgotrajne 

posledice pri pozitivnih čustvih glede dela. Faktorja, katera izkazujeta dolgotrajne pozitivne 

posledice na delo, sta še odgovornost in delo samo.  

 

Analiza rezultatov je pokazala, da so dolgoročni cilji posameznika definirani s kompleksom 

visoko medsebojno odvisnih faktorjev dosežki-odgovornost-delo samo-napredovanje. Tako 

Herzberg in drugi (2010, str. 69): ''Če je v delovni situaciji posameznika prisotnih nekaj ali vsi 

izmed teh faktorjev, bo zadovoljitev njegovih osnovnih potreb takšna, da bo posameznik 

vstopil v obdobje izjemno pozitivnih čustev glede lastnega dela.'' 
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Iz analize faktorjev, ki imajo visoke sekvence je tako razvidno, da: 

 le majhno število medsebojno visoko povezanih faktorjev vpliva na pozitivna delovna 

čustva, 

 se vsi faktorji, ki so povezani s pozitivnimi delovnimi čustvi, nanašajo na opravljanje 

dela samega, torej na notranjo vsebino dela, ne toliko na kontekst, v katerem je delo 

opravljeno, 

 imajo pozitivna čustva, ki izvirajo iz vsebine dela,  tendenco dolgotrajnosti, 

 v kolikor so pozitivna čustva kratkotrajne narave, izvirajo iz specifičnih dosežkov in 

priznanja teh specifičnih dosežkov, 

 sta osebnostna rast in samo-aktualizacija ključni pri razumevanju pozitivnih delovnih 

vedenj in do njiju vodi kompleks faktorjev dosežki-odgovornost-delo samo-priznanje. 

 

4.9.1.2 Faktorji prvega nivoja – nizke sekvence 

 

Iz osnovne originalne hipoteze Herzberg in drugi (2010), ki se nanaša na distinkcijo med 

satisfaktorji in disatisfaktorji, bi se lahko sklepalo, da je za delovno zadovoljstvo pet faktorjev 

(dosežek, priznanje, delo samo, odgovornost, napredovanje) bazičnih in bi jih le redko našli v 

zgodbah, ki opisujejo dogodke povezane z delovnim nezadovoljstvom. Torej bi pričakovali, 

da bodo glavni dejavniki, ki prispevajo k delovnemu nezadovoljstvu, preostali faktorji na 

lestvici (11 faktorjev), ki opisujejo kontekst, v katerem se delo izvaja. Ta predikcija se je v 

analizi Herzberg in drugi (2010) pokazala za točno. Najpomembnejši faktor, ki determinira  

slaba čustva glede dela, je faktor politika podjetja in administracija, znotraj katerega sta 

vsebovana dva aspekta: prvič, neučinkovitost podjetja zaradi nesposobnosti, prekomernega 

trošenja, podvajanja dela ali stremljenja k moči; in drugič, kadrovske in druge politike, ki jih 

zaposleni doživljajo kot krivične. V dimenziji politike podjetja in administracija so vsebovane 

tudi nepoštene plačne politike. Drugi najpogostejši faktor, ki vodi v nizka delovna občutja, je 

faktor tehničnega nadzora in zajema delovne odnose ljudi s svojimi nadzorniki, z njim tesno 

povezan faktor pa je faktor medosebnih odnosov z nadrejenimi, ki se je sicer pojavil manjkrat 

kot tehnični nadzor sam. Faktorji, ki jih velja omeniti kot tiste, ki v znatni meri vplivajo na 

negativne odnose in čustva do dela, so še: priznanje (pomanjkanje priznanja za opravljeno 

delo), plača, delo samo, napredovanje (odsotnost napredovanja) in delovni pogoji 

(neprimerna lokacija tovarne, nezadostni delovni pripomočki, zahtevana količina dela). 



 

75 

 

Iz primerjave kratkotrajnih in dolgotrajnih učinkov, ki jih imajo faktorji na vedenjske 

spremembe posameznikov, je ključni faktor, ki nima dolgotrajnega efekta, faktor priznanje 

(nezmožnost dobiti priznanje). Pri analizi medsebojne odvisnosti faktorjev se je pokazalo, da 

je faktor nezmožnost dobiti priznanje tesno povezan s faktorjem neučinkovita politika podjetja 

in administracija, prav tako sta s faktorjem neučinkovita politika podjetja povezana tudi 

faktorja napredovanje in delo samo. Iz tega je nadalje razvidno, da ko faktorji, ki običajno 

vodijo v delovno zadovoljstvo, vodijo v delovno nezadovoljstvo, so ti faktorji povezani z 

situacijami delovnega konteksta, ne toliko z vsebino dela kot takega. 

 

Pri faktorjih drugega nivoja se je kot najpogostejši faktor za nizka delovna vedenja pokazal 

faktor občutek nepravičnosti, ki mu tesno sledi faktor občutek nezmožnosti rasti - 

napredovanja (občutek, da si obstal na mestu). Prav tako sta pomembna faktorja drugega 

nivoja tudi priznanje in napredovanje, ki sta se pojavila vsaj v 1/5 zgodb o slabem počutju na 

delovnem mestu. Kar se tiče medsebojne odvisnosti faktorjev drugega nivoja, je faktor 

priznanje testno povezan z občutki nepravičnosti, prav tako faktor možnost rasti korelira s 

čustvi nepravičnega ravnanja s strani podjetja ali nadrejenega. Herzberg in drugi (2010, str. 

79) tako ugotavljajo, da je razumljivo, da so faktorji, povezani s kontekstom dela, razumljeni 

kot faktorji, ki prispevajo k delovnemu nezadovoljstvu, saj v očeh zaposlenih dopuščajo 

nepravično ravnanje. 

 

4.9.1.3 Visoke proti nizkim delovno-vedenjskim sekvencam 

Pri primerjavi rezultatov nizkih in visokih sekvenc dogodkov, se pokaže nekaj pomembnih 

razlik: 

 pet faktorjev z visoko sekvenco se je pojavilo vsaj pri petini vseh zgodb, medtem ko 

sta se tako pogosto pojavila samo dva faktorja z nizko sekvenco, 

 šest faktorjev z nizko sekvenco ima med 10 in 19 odstotkov, pri visokih sekvencah pa 

je v tem razponu samo en faktor, 

 pri visokih sekvencah je zgolj nekaj faktorjev, ki nastopajo kot satisfaktorji, medtem 

ko imajo preostali neznatno vlogo pri delovnem zadovoljstvu; na drugi strani pa so 

razlike v odstotkih pri nizkih sekvencah zanemarljive. 

 



 

76 

 

Tako Herzberg in drugi (2010, str. 79) menijo:  

''Na podlagi teh rezultatov lahko torej špekuliramo, da faktorji, vključeni v tej študiji, 

nakazujejo bolj enakovredno možnost, da vodijo v delovno nezadovoljstvo kot pa v 

delovno zadovoljstvo. Vir nezadovoljstva je torej lahko veliko stvari, medtem ko zgolj 

nekaj prej omenjenih faktorjev lahko prispeva k pozitivnim delovnim vedenjem.'' 

 

Rezultati visokih sekvenc dogodkov so nadalje pokazali, da so se vsi bazični satisfaktorji 

(priznanje, dosežek, napredovanje, odgovornost, delo samo) pojavljali s precej večjo 

frekvenco pri visokih kot pa pri nizkih sekvencah dogodkov. Kljub temu pa so se nekateri 

izmed teh faktorjev (priznanje (18%), delo samo (14%), napredovanje (11%)) frekventno 

pojavljali tudi pri slabih zgodbah, iz česar se lahko sklepa, da ti trije satisfaktorji niso tako 

enodimenzionalni pri vplivanju na delovna vedenja kot faktorji, ki povzročajo delovno 

nezadovoljstvo.  

 

Na podlagi teh rezultatov so tako Herzberg in drugi modificirali svojo hipotezo: ''Za 

satisfakcijske faktorje je zelo verjetno, da bodo prej vplivali na povečano delovno 

zadovoljstvo kot pa zmanjšali delovno zadovoljstvo, vendar pa faktorji, ki so povezani z 

delovnim nezadovoljstvom zelo redko delujejo v smeri povečanja delovnega zadovoljstva.'' 

(Herzberg in drugi 2010, str. 80). Kot precej enodimenzionalna faktorja pa sta se pokazala 

faktorja dosežki in odgovornost, saj sta med najmočneje zastopanimi faktorji pri pozitivnih 

delovno-vedenjskih zgodbah, pri slabih pa imata le sedem (dosežki) oziroma šest 

(odgovornost) odstotkov. Na sliki 4.1. so tako prikazani rezultati osnovne hipoteze – 

distinkcija med satisfaktorji in disatisfaktorji.  

 

Obrazložitev kot so jo podali Herzberg in drugi (2010) je sledeča: 

 Razdalja od nevtralnega področja kaže na odstotkovno frekvenco, znotraj katere se je 

vsak izmed faktorjev pojavil v visokih in nizkih delovno-vedenjskih sekvencah, 

 Širina polj predstavlja razmerje kratkotrajnih in dolgotrajnih vedenjskih posledic – 

širše kot je polje, bolj pogosto je ta faktor vodil k dolgotrajnim spremembam v 

delovnem vedenju. 
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Slika 4.1: primerjava satisfaktorjev in disatisfaktorjev  

 

 

 

Vir: Herzberg in drugi (2010, str. 81). 
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 Faktorja dosežek in priznanje sta označena z drugo barvo, saj so vedenjske posledice 

obeh faktorjev znatno kratkotrajnejše.  

 Upoštevajoč tako trajanje kot tudi pogostost pojavljanja pri vedenjskih posledicah, 

faktorji delo samo, odgovornost in napredovanje močno izstopajo kot glavni faktorji, 

ki so povezani z pozitivnimi delovnimi vedenji. Nasprotno pa je njihova vloga pri 

slabih delovnih vedenjih zanemarljivega značaja.  

 Faktorji politika podjetja in administracija, nadzor (tako tehnični kot medosebni) ter 

delovni pogoji predstavljajo glavne delovne disatisfaktorje, ki imajo le malo vpliva na 

delovna vedenja v pozitivni smeri. 

 

Razlike med satisfaktorji in disatisfaktorji pa nakazujejo še na zelo osnovno distinkcijo med 

faktorji, ki so se nahajali med tistimi, ki vplivajo na dobra-visoka in slaba-nizka delovna 

vedenja. Tako Herzberg in drugi ugotavljajo, da lahko razširijo svojo hipotezo (2010, str. 82): 

''Delovni satisfaktorji se ukvarjajo s faktorji, povezanimi z opravljanjem dela, medtem ko se 

delovni disatisfaktorji ukvarjajo s faktorji, ki določujejo kontekst dela. Slabi delovni pogoji, 

slaba politika podjetja in administracija ter slabi nadrejeni bodo vodili v delovno 

nezadovoljstvo. Dobra politika podjetja, dobra administracija, dobri nadrejeni in dobri 

delovni pogoji pa ne bodo vodili v pozitivna delovna vedenja. V nasprotju s tem, pa bodo 

priznanje, dosežki, zanimivo delo, odgovornost in napredovanje vodili v pozitivna delovna 

vedenja. Njihova odsotnost pa bo precej pogosteje vodila v delovno nezadovoljstvo.'' 

 

4.9.2 Posledice 

 

Herzberg in drugi (2010) menijo, da je zaradi pomanjkanja objektivnih kriterijev bistveno, da 

so pozornost namenili tudi vplivom na delovna vedenja ljudi, ki se odražajo na posledicah pri 

vsakodnevnih delovnih situacijah. Tako so oblikovali splošne kategorije posledic, ki se 

nanašajo na: 

1) STORILNOST 

Pri posledicah, ki jih ima vedenje posameznikov na storilnost na delovnem mestu, so se 

Herzberg in drugi (2010) zaradi odsotnosti možnosti kvantitativnega merjenja osredotočili 

na odzive in poročila respondentov glede sprememb v njihovi lastni storilnosti, ki so 
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vplivale tudi na končno produktivnost. Tako so pri analizi šteli frekvenco, kako pogosto 

so respondenti omenili tovrstne spremembe pri njihovih delovnih vzorcih in prišli do dveh 

pomembnih zaključkov: 

 Povečana storilnost je povezana z izboljšanimi delovnimi vedenji, znižana 

storilnost pa vodi v negativne spremembe v delovnih vedenjih.  

 Težnja po spremembah, ki vodijo v spremembe vedenj in imajo vpliv na storilnost, 

je bila večja pri pozitivnih vedenjih kot pa pri negativnih. 

Herzberg in drugi (2010) so pri analizi teh rezultatov opozorili na pomislek, da so 

zabeležili zgolj tisto, kar so bili respondenti pripravljeni povedati, ne pa tudi tega, kar je 

ostalo zamolčano in respondenti večinoma o lastni nizki storilnosti niso bili pripravljeni 

govoriti v tolikšni meri kot o visoki storilnosti. Kljub temu so rezultati pokazali, da se 

pozitivna vedenja povezujejo z delom samim in načinom dela, medtem ko se negativna 

nanašajo na faktorje, ki imajo zunanjo, okoljsko naravo. 

2) REORGANIZACIJO 

Uporaba tega termina se nanaša na zapustitev delovnega mesta, razmišljanje o menjavi 

delovnega mesta (občasno ali konstantno) pri negativnem odnosu oziroma na zavrnitev 

privlačnih ponudb drugih podjetij pri pozitivnem odnosu. Rezultati vzorca računovodij in 

inženirjev so pokazali, da je delo dejansko zapustil eden od osmih respondentov, ki so 

poročali o nizkih sekvencah. Med dolgotrajnimi sekvencami, ki se prav tako nanašajo na 

nizka vedenja, pa jih je kar 20% razmišljalo o odhodu iz delovnega mesta in/ali podjetja.  

3) ODNOS DO PODJETJA 

Znotraj te kategorije so respondenti odgovarjali na vprašanja, ali sekvence dogodkov 

vplivajo na njihov splošen odnos do podjetja. Pokazalo se je, da se je odnos pri pozitivnih 

spremembah odražal v pozitivnih odnosih do podjetja skoraj pri polovici respondentov, ki 

so govorili o visokih delovnih vedenjih. Nekaj več kot ena četrtina pa je izjavila, da 

negativna delovna vedenja vodijo v zmanjšano spoštovanje podjetja kot celote. 

4) MENTALNO ZDRAVJE 

To kategorijo je bilo najtežje definirati iz več vidikov: problematika s terminologijo 

(pojma depresija in elacija sta psihološko-strokovna termina, ki ju respondenti niso 

uporabljali v strokovnih pomenih besede); vzorec, na katerem je bila izvedena raziskava, 

je predstavljal relativno uspešne ljudi. Prav tako je resnično tudi dejstvo, da bi moral 

respondent imeti predhodne težave z mentalnim zdravjem, preden bi lahko poročal o 
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izboljšanju. Kljub pomanjkanju objektivnih in prepričljivih dokazov, pa so vseeno 

rezultati nakazali, da se v povezavi z negativnimi vedenji in odnosom do dela pojavljajo 

glavoboli, izguba apetita, slabosti, slaba prebava, tesnoba, prekomerno kajenje in pitje. 

Nekaj respondentov pa je poročalo, da so izboljšana vedenja na delovnem mestu vodila v 

izboljšano spanje, popravek teka in manj nervoznosti.  

5) MEDOSEBNE ODNOSE 

Ker so bili v raziskavi zajeti vodstveni in profesionalni ljudje, za katere je značilno, da 

nosijo delo s seboj domov, je razumljivo, da so se nakazale spremembe, ki vplivajo na 

zasebno življenje posameznikov. Kljub temu je po opažanju Herzberg in drugi (2010) 

relativno majhna frekvenca odgovorov nakazala na tako pozitivne kot tudi negativne 

posledice vedenj na medosebne odnose v službi. Nadalje je analiza pokazala majhno 

razliko v frekvenci vplivov na medosebne odnose tako pri pozitivnih kot tudi negativnih 

posledicah, ter konstantno (čeprav zanemarljivo) nagibanje k dolgotrajnim sekvencam, ki 

vključujejo učinke na medosebne odnose pogosteje kot kratkotrajne sekvence. 

6) VEDENJE 

Herzberg in drugi (2010) so pri analizi odkrili pomembno razliko med posledicami 

vedenja, ki se pojavljajo v visokih (pozitivnih) in nizkih (negativnih) delovnih vedenjih. 

Pri pozitivnih čustvih glede dela se rezultati razširijo tudi na delavčevo vedenje do 

podjetja, pozitivna čustva do poklica kot takega in vodijo v izboljšano samozavest. Ta 

pojav je bolj opazen pri dolgotrajnih sekvencah. Pri nizkih sekvencah (negativnih čustvih 

glede dela) pa so vedenjske posledice speljane mimo osebe kot take in večinoma 

usmerjene v spremembo vedenja do specifičnega posameznikoma, večinoma nadrejenega. 

Kar se je pri analizi še dodatno potrdilo pa je, da ima visoka v primerjavi z nizko moralo 

prevladujoč vpliv pri produciranju posledic ter da pozitivna čustva, ki se odražajo v 

vedenju do dela, trajajo dlje kot dejanski dogodek, ki jih je povzročil.  

 

Analiza ni pokazala nobenih statistično značilnih razlik pri demografskih (računovodje 

nasproti inženirjem, starostne razlike, delovne kategorije…) karakteristikah posameznikov. 

Tako so Herzberg in drugi (2010) zavrnili obe hipotezi, ki predpostavljata, da bodo hipoteze 

variirale glede na faktorje, ki povzročajo določena vedenja, ter glede na karakteristike 

posameznikov. Ta ugotovitev jih je tako vodila do zaključka, ''da so vedenja prevladujoča sila 

za vse posameznike v našem vzorcu pod vsemi pogoji.'' (Herzberg in drugi 2010, str. 95). 
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4.9.3 Posamezniki 

 

Pri analizi te kategorije, so Herzberg in drugi (2010) opozorili na pomanjkljivosti podatkov 

zaradi majhnosti vzorca in na vprašljive zaključke, ki iz tega izvirajo. Tako menijo, da čeprav 

je praktično razdeliti vzorec na individualne dimenzije (hierarhični nivo, izobrazba, starost, 

poklicni nivo), postanejo te individualne skupine precej majhne, če bi križno primerjali več 

kot eno spremenljivko hkrati. Nadaljujejo, da bi bilo potrebno hipoteze testirati na večjem 

vzorcu posameznikov z različno stopnjo izobrazbenih in poklicnih ozadij.  

 

Analize so bile kljub temu narejene in pri nizki delovni morali se niso pokazale nobene 

bistvene razlike med posamezniki glede na demografske spremenljivke (starost, izobrazba, 

delovni položaj, poklicna skupina) – enake objektivne situacije so vodile do nizke delovne 

morale in do enakih delovnih posledic. Pri visoki delovni morali je bilo razlik več. Faktor 

priznanje je bil pogosteje naveden s strani posameznikov z višjo izobrazbo in na višji 

hierarhični poziciji (ti so pogosteje navajali tudi faktor napredovanje, prav tako je bil faktor 

napredovanje večkrat omenjen med starejšimi posamezniki). Razlika se je pokazala tudi pri 

višji delovni morali, saj je bila značilna za starejše, bolj izobražene in posameznike, ki so na 

višjih delovnih pozicijah. Pri primerjavi poklicnih skupin računovodij in inženirjev ni bilo 

nobenih razlik, ki bi bile vredne posebne pozornosti.  

 

Kot že omenjeno, je dvofaktorska motivacijska teorija Fredericka Herzberga in sodelavcev 

(1959) osrednja teorija naše doktorske disertacije, zato smo ji namenili nekaj več pozornosti, 

sedaj pa se bomo potrudili strniti bistvo raziskave, ugotovitev in iz njih izpeljane teorije v 

nekaj odstavkov. Osrednje vprašanje, ki je bilo glavno vodilo raziskave Herzberga in 

sodelavcev, je: ''Kaj je tisto, kar ljudje dejansko hočejo (pričakujejo, si želijo) od svojega 

dela?'' Nadalje se sprašujejo (v nasprotju z do tedaj uveljavljenim splošnim mišljenjem, da isti 

faktorji vodijo tako v pozitivne in negativne moralne delovne  drže), ali je možno, da 

obstajajo faktorji, ki vplivajo zgolj na pozitivna delovna vedenja? Menijo, da če je temu tako, 

potem bi obstoj takšnih faktorjev povečeval posameznikovo delovno zadovoljstvo, 

neprisotnost teh faktorjev pa ne bi nujno vodila v delovno nezadovoljstvo.  
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Tako razmišljajo (Herzberg in drugi 2010, str. 111): 

''Teoretično gledano bo, če postavimo posameznika na neko nevtralno točko, ki ne 

vsebuje niti pozitivnih niti negativnih delovnih vedenj, zadovoljitev takšnih faktorjev, 

ki jih lahko poimenujemo ''satisfaktorji'', povečalo delovno zadovoljstvo nad to 

nevtralno točko. Pomanjkanje zadovoljstva teh faktorjev pa ga bo le vrnilo nazaj na to 

nevtralno točko in ga ne bo spremenilo v nezadovoljnega uslužbenca. Nasprotno pa bi 

morali obstajati faktorji, ki se obnašajo kot disatisfaktorji. Obstoj teh negativnih 

faktorjev bi vodil do nesrečnega uslužbenca. Zadovoljitev teh faktorjev, pa ne bi 

povzročila srečnega uslužbenca.'' 

 

Predpostavka bistvene razlike med satisfaktorji in disatisfaktorji, ki pri določanju delovnih 

vedenj funkcionirajo le v eni smeri, je bila ena izmed hipotez raziskave, vendar pa je analiza 

podatkov pokazala, da enosmernost bolj drži pri disatisfaktorjih kot satisfaktorjih (odsotnost 

faktorjev, ki povzročajo zadovoljstvo, lahko povzroča tudi nezadovoljstvo; medtem ko 

prisotnost faktorjev, ki povzročajo nezadovoljstvo, ne vodi v zadovoljstvo). Če so respondenti 

opisovali čustva sreče v povezavi z njihovim delom, so najpogosteje opisovali faktorje, ki so 

bili povezani z njihovimi nalogami;  dogodke, ki vodijo do uspehov pri delu in možnost 

profesionalne rasti. Če pa so, nasprotno, opisovali čustva nesreče, pa le-ta niso bila povezana 

z delom samim, ampak s pogoji, ki obkrožajo opravljanje dela. Tovrstni dogodki sugerirajo 

posameznikom, da je kontekst njihovega dela krivičen ali neorganiziran in kot tak predstavlja 

nezdravo psihološko delovno okolje. Te faktorje so Herzberg in drugi (2010) zaradi analogije 

s principi zdravstvene higiene poimenovali higieniki, saj je higiena bistveno, kar pomaga 

preprečevati razna zdravstvena tveganja v človeškem okolju in služi kot preventiva. Herzberg 

in drugi (2010) se pri razlagi koncepta higienikov spustijo še globlje in pravijo, da moderno 

urejeno odlaganje smeti, čiščenje vode in kontroliranje čistoče zraka ne zdravijo bolezni, 

zagotovo pa bi bilo bolezni več, če tega ne bi počeli. Podobno je pri kontekstu dela, če 

obstajajo škodljivi faktorji, ki pripomorejo k slabim delovnim vedenjem. Tako Herzberg in 

drugi (2010, str. 113) trdijo, da bo ''izboljšanje teh higieničnih faktorjev vodilo k 

odstranjevanju ovir za pozitivna delovna vedenja.'' Ko pride do stopnje, da se ti faktorji 

poslabšajo v tolikšni meri, da je delavce ne smatrajo za sprejemljivo, se pojavijo težave z 

delovnim nezadovoljstvom. V kolikor pa so faktorji, povezani s kontekstom dela, 
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okarakterizirani  kot optimalni, pa se ne pojavi niti zadovoljstvo niti pozitivna delovna 

vedenja.  

Faktorji, ki pa vodijo v pozitivna delovna vedenja, pa vodijo k zadovoljstvu, saj zadovoljujejo 

potrebe posameznika po samo-aktualizaciji, ali z besedami Herzberg in drugi (2010, str. 114):  

''Človek se vedno nagiba k aktualizacije samega sebe na vseh področjih svojega 

življenja, in njegovo delo je eno izmed najpomembnejših področij. Pogoji, ki 

obkrožajo njegovo opravljanje dela, mu ne morejo dati osnovnega zadovoljstva, saj 

nimajo te zmogljivosti. Zgolj uspešnost pri njegovih zadolžitvah lahko posamezniku 

nudi nagrade, ki okrepijo njegova prizadevanja.'' 

Faktorji, ki so povezani s kontekstom dela, zgolj zadovoljujejo potrebe posameznika, da se 

izogne neprijetnim situacijam, nasprotno pa faktorji, ki se tičejo vsebine dela, zadovoljujejo 

posameznikove potrebe po aktualizaciji. Te faktorje so Herzberg in drugi poimenovali 

motivatorji. 

 

4.10 Povzetek Herzbergove teorije 

 

Oboji faktorji, tako motivatorji kot tudi higieniki, torej zadovoljujejo določene potrebe 

zaposlenega, vendar zgolj motivatorji poskrbijo za delovno zadovoljstvo. Herzberg in drugi 

(2010) svoje ugotovitve zaključijo z odgovorom na osnovno zastavljeno vprašanje, kaj ljudje 

dejansko pričakujejo od svojega dela. Pravijo, da lahko želje ljudi razdelimo v dve skupini. 

Prva se ukvarja z zadovoljevanjem potreb, ki vodijo v osebnostno rast; druga skupina pa 

deluje kot temelj prvi skupini in je povezana s poštenim ravnanjem in kompenzacijo, 

nadzorom, delovnimi pogoji in administrativnimi praksami. Zadovoljitev potreb v tej skupini 

sicer ne vodi v visoka delovna zadovoljstva in k večji storilnosti pri delu, temveč zgolj k 

preprečitvi čustva nezadovoljstva in slabe delovne storilnosti. 

 

Kar je bistveno za dvofaktorsko motivacijsko teorijo (Herzberg in drugi, 1959), je Herzberg 

povzel leta 1965 v članku The Motivation to Work among Finnish Supervisors (Herzberg, 

1965a). Teorija je izpeljana iz preučevanja posledic dogodkov, ki so povezani z delovnimi 
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situacijami, ki so se izkazale kot bistvene pri vplivanju na delovna vedenja. Osnovni temelji 

teorije tako so (Herzberg 1965a, str. 395-396): 

1. Delovno zadovoljstvo in delovno nezadovoljstvo nista nasprotna drug drugemu, temveč 

sta dva ločena in paralelna kontinuuma.  

2. Nasprotje delovnemu zadovoljstvu je odsotnost delovnega zadovoljstva; nasprotju 

delovnemu nezadovoljstvu je odsotnost delovnega nezadovoljstva.  

3. Delovno zadovoljstvo determinirajo čustva, ki jih individuum goji do vsebine (angl. job 

content) dela. Ta vsebuje: 

a. dosežke, 

b. priznanje dosežkov, 

c. notranji interes do zadolžitev, 

d. povečano odgovornost, 

e. napredovanje oziroma poklicno rast, 

f. možnost poklicne rasti. 

 

4. Delovno nezadovoljstvo determinirajo čustva, ki jih individuum goji do konteksta dela 

(angl. job context) oziroma okolja, v katerem opravlja svoje zadolžitve. Herzberg trdi, da 

je odkril deset ločenih faktorjev, ki opisujejo delovno okolje. Ti faktorji so: 

a. politika podjetja in administracija,  

b. nadzor, 

c. delovni pogoji, 

d. plača, 

e. zasebno življenje, 

f. status - položaj, 

g. medosebni odnosi s podrejenimi, 

h. medosebni odnosi z vrstniki, 

i. medosebni odnosi z nadrejenimi, 

j. varnost zaposlitve. 

 

5. Satisfaktorji služijo pri zadovoljevanju človeških potreb po izkoriščanju lastnih zmožnosti 

in presežkov možganskega potenciala kot instrumentov psihološke rasti. Po Herzbergu se 

lahko tako izkušnja rasti pojavi zgolj, če obstaja možnost za dosego uspeha pri opravljanju 

določene zadolžitve.  
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6. Disatisfaktorji po Herzbergu služijo za zadovoljevanje živalske plati človeške narave, ki 

se mora izogniti neprijetnim okoljem. To je notranji impulz v vseh organizmih, ki ga 

diktira zakon biološke evolucije.  

7. Disatisfaktorji so imenovani higienični faktorji, ker primarno služijo za preprečitev 

nezadovoljstva in so povezani z okoljem.  

8. Satisfaktorji se imenujejo motivacijski faktorji, saj poudarjajo posameznikovo aktivno 

odgovornost pri psihološki rasti v nasprotju s pasivnostjo, ki karakterizira izogibalno 

naravo odzivov na higienične faktorje. 

 

Herzbergova teorija je bila predmet številnih kritik, kar ga je spodbudilo, da je leta 1968 

napisal članek: One more time: How do you motivate employees?, ki je bil objavljen v reviji 

Harvard Business Review. Herzberg v članku vpelje pojem KITA (angl. kick in the ass). 

Meni, da je to najhitrejša metoda, da nekdo naredi nekaj, kar želimo, da naredi. Izpostavil je 

tri kategorije motivacije KITA (Herzberg, 1968): 

a) Negativen fizičen KITA – dobesedno razumljen pojem, ki ima tri izrazite 

pomanjkljivosti: je ne-eleganten; je kontradiktoren z vtisom dobrote, ki jo večina 

organizacij neguje in ceni; je fizičen napad, ki se lahko vrne v enaki obliki. 

b) Negativen psihološki KITA – ima nekaj prednosti pred prvim: krutost ni vidna; 

delavec, ki se pritoži, da se nad njim izvaja psihološko nasilje, je lahko označen kot 

paranoičen. 

Herzberg se v članku sprašuje: ''Kaj dosežemo s KITA? Če te jaz sunem v zadnjico 

(fizično ali psihološko), kdo je motiviran? Jaz sem motiviran, ti se premakneš. Negativna 

KITA torej ne vodi v motivacijo, temveč v gibanje.'' (Herzberg 1968, str. 54). 

c) Pozitivna KITA – Herzberg razloži, da tudi pozitivna KITA ni motivacija. Je samo 

način, kako prepričati ljudi, da naredijo nekaj, kar hočemo mi, in jim za to obljubimo 

nagrado. V tem primeru namesto, da nekoga porinemo v nekaj od zadaj, ga v to 

povlečemo od spredaj.  

 

Herzberg poudari, da KITA ni motivacija, sej je potrebno človeku nenehno polniti baterije 

(mu dajati razne zunanje stimulacije). Tako Herzberg: ''Šele ko ima človek sebi lasten 

generator, lahko govorimo o motivaciji. Takrat ne potrebuje nobene zunanje stimulacije, 

stvari si želi narediti.'' (Herzberg 1968, str. 55).  
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Po objavi članka, so se ponovno pojavile kritike in ko je bil članek ob 65-letnici Harvard 

Business Review-a leta 1987 ponatisnjen, mu je Herzberg dodal retrospektiven komentar, s 

katerim je ponovno ovrgel vse kritike in še enkrat izpostavil ključno razliko med pojmoma 

gibanje (angl. movement) in motivacija (angl. motivation). Razložil je, da je gibanje funkcija 

strahu in kazni pred neuspehom dobiti zunanje nagrade. Je tipičen postopek, ki ga uporabljajo 

pri dresuri živali. Na drugi strani pa je pojem ''motivacije, ki je funkcija osebnostne rasti in 

prinaša notranje nagrade kot so zanimivo in izzivov polno delo.'' (Herzberg 1987, str. 14). 

Herzberg poudari, da čeprav se na prvi pogled zdi, da so vedenjski rezultati kot posledica 

motivacije ali gibanja enaki, temu še zdaleč ni tako. Drugačna je dinamika, ki prinaša obsežne 

dolgoročnejše posledice (Herzberg, 1987). Gibanje zahteva konstantne okrepitve in se izraža 

v kratkoročnih rezultatih. Motivacija pa temelji na potrebah po osebnostni rasti in predstavlja 

notranji motor oziroma generator, od katerega so koristi dolgoročnejše. Ker je končna nagrada 

pri motivaciji osebnostna rast, ljudi ni potrebno nagrajevati z vedno višjimi nagradami 

(Herzberg 1987, str. 14). 

Herzberg svoj komentar zaključi z besedami (Herzberg 1987, str. 16):  

''Če se vrnem k ''On More Time'' ne mislim, da bi ga danes napisal dosti drugače, čeprav 

bi vključil znanje, ki sem ga pridobil iz zadnjih preizkusov oplemenitenja dela. Distinkcija 

med gibanjem in motivacijo je še vedno resnična, in motivacijsko – higienična teorija je 

še vedno okvir, s katerim lahko ovrednotimo akcije. Obogatitev dela še vedno ostaja ključ 

pri oblikovanju dela, ki motivira zaposlene.'' 

 

Leta 1993 je prišlo do ponatisa temeljnega dela dvofaktorske motivacijske teorije, knjige The 

Motivation to Work, kateri je Herzberg (2010) dodal uvodno besedo in se v njej dotaknil tudi 

aplikacije motivatorjev in higienikov. Pravi, da se je trudil dodati motivacijske faktorje v 

koncept, ki ga je poimenoval obogatitev dela (angl. job enrichment) in nadaljuje, da je 

potrebno pri praktični aplikativnosti koncepta obogatitve dela motivacijske faktorje prevesti v 

bolj konkretne termine: 

 Dosežek → kvalitetno opravljanje dela: Tako v prvi kot v vseh naslednjih Herzbergovih 

raziskavah je ta faktor bistven pri delovnem zadovoljstvu in kvalitetno opravljanje dela 

vodi v pozitivna delovna vedenja in zadovoljstvo. 
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 Priznanje dosežka → povratna informacija:  v kolikor dosežek ne poda točne povratne 

informacije o kvaliteti opravljenega dela, Herzberg trdi, da prevzame dinamiko higienika 

in je pogost disatisfaktor. 

 

 Delo samo → odnos s strankami: opravljanje celotnega dela za stranke ali skupino strank 

v ali zunaj organizacije. Herzberg zapiše, da mu je po številnih raziskavah, ki so sledile 

prvotni študiji inženirjev in računovodij, postalo jasno, da znotraj faktorja delo samo 

manjka pomembna podkategorija, odnos s strankami, ki je ''pogosto najpogostejši vir 

zadovoljstva z delom samim pri storitvenih delih in pri dobro organiziranih 

produkcijskih delih.'' (Herzberg 2010, str. xv) 

 

 Odgovornost: Herzberg meni, da je pri implementaciji faktor odgovornost potrebno 

prevesti v bolj specifične termine, in sicer v: 

a) samo-načrtovanje (za zadovoljitev potreb strank), 

b) avtoriteto za komunikacijo (direktno s strankami brez potrebe upoštevanja 

dolgotrajnih hierarhičnih poti), 

c) kontrolo virov (mini proračun, potrebna orodja in pripomočki za delo…), 

d) zaupnost (podpisovanje korespondence, vnosi v računalnike… za prepoznavnost s 

strani strank in drugih). 

 

 Napredovanje in rast → nova znanja (uvajanje na delovnem mestu) vodijo do unikatnih 

strokovnih znanj: Herzberg meni, da so, v nasprotju s splošnim mnenjem, delavci (v 

kolikor so primerno vpeljani v delo in imajo kontrolo nad viri in načrtovanjem), 

pripravljeni sprejeti večje odgovornosti. 

 

Kar se tiče aplikacije higienikov, pa je Herzberg zapisal, da je ''preprečitev nezadovoljstva ali 

mentalnih bolezni prav tako pomembna kot pospeševanje motivacije, zadovoljstva in 

mentalnega zdravja.'' (Herzberg 2010, str. xvi). Pojasnil je še, da ker je termin higieniki na 

splošno precej nepriljubljen, so se namesto njega nekatere organizacije odločile uporabljati 

termin vzdrževanje (angl. maintenance). 
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4.11 Podpora Herzbergovi teoriji 

 

Kljub veliko kritikam Herzbergovih raziskav in njegove dvofaktorske motivacijske teorije, pa 

se v pričujoči disertaciji sprašujemo o relevantnosti njegove dvofaktorske motivacijske teorije 

v današnjem vrednotnem, generacijskem. kulturološkem in sociološkem kontekstu, zato se zdi 

prav, da pregledamo nekaj raziskav in študij, ki so bile narejene z namenom testiranja 

Herzbergove teorije in so njegove ugotovitve generalno tudi potrdile (Friedlander 1964; 

Herzberg 1965; Herzberg 1965a; Gibson v Hause in Wigdor 1967; Hahn v Behling in drugi 

1968; Schwartz 1969; Fantz v Bockman 1971;  Gaziel 1986; Foreman 1987; Herzberg 1993
12

; 

Knoop 1994; Basset-Jones in Lloyd 2005; Sachau 2007; Sharp 2008; Wu in drugi 2008).  

 

V disertaciji bomo za lažjo sledljivost študije in raziskave, ki so Herzbergove ugotovitve 

potrdile, poskušali zajeti v kronološkem zaporedju. 

 

Leta 1959 je bila narejena raziskava na vzorcu osemstotih uradnikov Air Force in analiziranih 

več kot tisoč incidentov, ki so vplivali tako na njihovo zadovoljstvo kot tudi na 

nezadovoljstvo. Analiza rezultatov je pokazala korelacijo s Herzbergovimi zaključki (Hahn v 

Behling in drugi 1968; Hahn v Bockman 1971). Nadalje je Friedlander leta 1964 izvedel 

raziskavo na podlagi pol-strukturiranih intervjujev, pri katerih so bili respondenti naprošeni, 

da podajo najpomembnejše razloge, ki jih zadržujejo v organizaciji in faktorje, ki bi lahko 

povzročili, da organizacijo zapustijo. Ugotovil je, da so razlogi za ostajanje v organizaciji in 

razlogi za odhod iz organizacije različni ne samo v nasprotju z njimi. V skladu s Herzbergovo 

teorijo so bili razlogi za ostajanje bolj povezani s satisfaktorji, medtem ko so bili razlogi za 

odhod bolj povezani z disatisfaktorji (Friedlander, 1964). Prav tako je Friedlander podprl 

Herzbergovo in drugi ugotovitev, da delovno zadovoljstvo in delovno nezadovoljstvo nista 

samo dve skrajni točki na bipolarnem kontinuumu, tako Friedlander (1964, str. 391): 

''Spekulativen okvir, ki ga predlaga Herzberg in drugi, je relevanten tej študiji, saj upošteva 

dvojno dihotomijo satisfaktorjev nasproti disatisfaktorjem, ter notranjim nasproti zunanjim 

                                                           
12

 Uvodna beseda ponatisa, na katerega se sklicujemo v disertaciji, je bila originalno zapisana leta 

1993, zato se nam je v tem kontekstu zdelo smiselno uporabiti letnico originala, čeprav smo gradivo 

črpali iz dvanajstega ponatisa iz leta 2010. 
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delovnim karakteristikam. Herzbergove ugotovitve, da satisfaktorji in disatisfaktorji niso 

nasprotni konci istega seta dimenzij, so tako podkrepljene s to študijo.'' 

 

Herzberg v leta 1965 izdanem članku The new industrial Psychology (Herzberg, 1965) sam 

predstavi nekaj raziskav, ki so potrdile njegov motivacijsko – higieničen koncept motivacije. 

Tako se najprej sklicuje na prvo izvedeno sovjetsko raziskavo morale, ki sta jo s kombinirano 

metodo intervjujev in vprašalnika na predstavnikih več kot dva tisoč petstotih mladih 

sovjetskih delavcev izvedla dva sovjetska raziskovalca, Andrei Zdromyslov in Vladimir 

Yadov, z Inštituta za sociološke raziskave, Univerze v Leningardu. Ugotovila sta, da je 

najbolj razlikujoč faktor, ki loči zadovoljne delavce od nezadovoljnih, smiselnost dela, še 

posebej vsota umskih sposobnosti, ki so potrebne za delo. Nadalje sta ugotovila, da je osnovni 

faktor, ki v največji možni meri vpliva na odnos do dela, vsebina in karakter dela samega. Pri 

delu, ki ne poskrbi za notranje interese v smislu osebne vrednosti, bodo denar in družbeni cilji 

neplodni kot motivatorji (Herzberg, 1965). Nadalje se Herzberg sklicuje na raziskavo Miltona 

Sxhwartza in drugih, ki so prav tako prišli do podobnih zaključkov, saj so kot motivatorje 

prepoznali naslednje faktorje, ki so skladni s Herzbergovimi ugotovitvami: dosežki, priznanje, 

odgovornost, napredek, možnost osebne rasti. Tretja študija,  na katero se sklicuje Herzberg, 

je študija Scotta Myersa, ki je preučeval inženirje, znanstvenike, nadzornike v proizvodnih 

podjetjih, ženske, ki so delale v montaži, ter moške tehnike. Tudi Myers je kot motivatorje 

prepoznal faktorje dosežkov, priznanja in odgovornosti; ter kot higienike politiko podjetja in 

administracijo ter tehnični nadzor. Četrta in zadnja študija, ki jo je izpostavil Herzberg, pa je 

neobjavljena doktorska disertacija Elizabeth Walt, ki je preučevala znanstvenice v vladi. Kot 

motivatorje je v svoji študiji prepoznala naslednje faktorje: dosežki, priznanje, delo samo, 

odgovornost, odnose s podrejenimi, odnose z vrstniki. Kot higieniki so se pokazali faktorji 

politike podjetja in administracije, delovni pogoji ter zasebno življenje. Herzberg tako 

povzame, da so vse štiri študije prikazale osnovno dve-dimenzijsko naravo delovnih vedenj, 

kljub temu, da sta se faktorja odnosi z vrstniki in odnosi s podrejenimi pokazala kot 

motivatorja (Herzberg, 1965). Herzberg je v začetku leta 1964 izvedel tudi medkulturno 

validacijo svoje teorije, saj je na Finskem vodil delovno – motivacijsko raziskavo v velikem 

industrijske mestu Tampere (Herzberg, 1965a). V raziskavi je sodelovalo sto devetintrideset 

subjektov (nižji menedžerji), ki so reševali vprašalnik, ki je vseboval prevod intervjuja, ki je 

bil uporabljen v originalni študiji Herzberg in drugi Primerjava rezultatov originalne študije in 

finske študije je pokazala znatno podporo teoriji. V originalni študiji so kot motivatorji 



 

90 

 

prepoznani faktorji: dosežek, priznanje, delo samo, odgovornost, napredek; kot higieniki pa 

faktorji: politika podjetja in administracija, nadzor, odnos s podrejenimi, odnos z vrstniki, 

delovni pogoji, zasebno življenje (Herzberg in drugi, 1959). Finska študija pa je kot 

motivatorje prepoznala faktorje: odgovornost, dosežek, delo samo, napredek, priznanje. Kot 

motivatorji so se pokazali: nadzor, politika podjetja in administracija, delovni pogoji, odnosi 

z vrstniki. Splošna slika obeh raziskav je torej precej podobna, kar kaže, da so delovna 

vedenja nižjih menedžerjev na Finskem enaka kot vedenja ameriških inženirjev in 

računovodij (Herzberg 1965a, str. 399). Prav tako je v uvodni besedi k ponatisu The 

Motivation to Work leta 1993 zapisal, da ''ne glede na kulturne razlike, delavci širom po svetu 

izražajo tendenco proti zadovoljstvu z notranjimi faktorji dela in nezadovoljstvo z zunanjimi 

faktorji.'' (Herzberg 2010, str. xvi). Pri tem se je skliceval na medkulturne študije, ki so bile 

izvedene na Japonskem, v Zambiji, Južni Afriki in Bombaju. Enako trditev je postavil v 

članku Workers' needs – The same around the word, ki je v originalu izšel leta 1988 v zbirki 

Herzberg on Motivation (Herzberg, 1993). Meni, da ne glede na ostre kulturološke razlike, 

obstajajo podobnosti med delavci po vsem svetu. Pri tem se je skliceval na raziskave, ki so 

bile narejene v Združenih državah Amerike,  v Evropi (na Finskem, Madžarskem in Italiji), v 

Izraelu, na Japonskem, v Zambiji, Južni Afriki in Indiji. Nadalje je Gibson (v Hause in 

Wigdor, 1967)  z uporabo vprašalnika, implantiranega med štiri tovarne in deset oddelkov 

proizvodnih podjetij,  analiziral Herzbergovih 16 faktorjev. Gibson je vprašalnik formuliral 

tako, da so respondenti podajali svoje mnenje glede na faktorje, ki so povezani z njihovim 

največjim delovnim zadovoljstvom. Za distinkcijo podatkov glede disatisfaktorjev pa so bili 

respondenti naprošeni, da so imenovali samo tiste faktorje, ki niso bili že vnaprej podani 

preko vprašalnika. Rezultati moških respondentov so Herzbergovo teorijo potrdili, čeprav so 

se pojavili samo štirje faktorji.  

Študija na vzorcu pacientov, ki so bili na bolnišnični rehabilitaciji, je podprla Herzbergov  

motivacijsko – higieničen koncept delovnega zadovoljstva in mentalnega zdravja. Fantz je 

modificiral Maslowo teorijo hierarhičnih potreb, da je opisal glavne faktorje na primeru šestih 

dogodkov, ki so jih opisali pacienti. Pacienti so bili naprošeni, da povežejo dva dogodka 

povezana z zadovoljstvom in dva z nezadovoljstvom z njihovo bolnišnično izkušnjo in enega 

iz predhodnih delovnih izkušenj. ''Dobri'' dogodki so bili opisani tako, da jih je mogoče 

povezati s Herzbergovimi motivatorji, ''slabi'' dogodki pa so bili opisani v pojmih 

Herzbergovih higienikov (Fantz v Bockman, 1971). Schwartz je – na sicer drugačni populaciji 

– ponovno testiral Herzbergovo hipotezo in potrdili njegove rezultate, ko je leta 1969 
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preučeval nižje nadzornike v podjetjih, ki so se ukvarjala s široko potrošnjo. Kljub uporabi 

drugega metodološkega instrumenta (uporabil je vprašalnik)  kot ga je uporabljal Herzberg 

(intervjuji), so bili njegovi rezultati  konsistentni s Herzbergovimi ugotovitvami (Schwartz, 

1969). Edina očitna razlika v ugotovitvah Schwartza in Herzberga je bila, da je pri 

nadzornikih v široko-potrošnih podjetjih, odnos s podrejenimi zelo pomemben motivator. 

Leta 1986 je Gaziel z namenom preučevanja splošne veljavnosti dvofaktorske teorije 

delovnega zadovoljstva implementiral dva vprašalnika med dvesto petdeset osnovnošolskih 

ravnateljev v Izraelu, kjer je preučeval delovno zadovoljstvo in delovno nezadovoljstvo. 

Rezultati njegove raziskave so generalno podprli Herzbergove ugotovitve, saj so bili faktorji, 

ki jih je Herzberg prepoznal kot faktorje zadovoljstva (angl. satisfiers), prepoznani kot 

dominanten vir delovnega zadovoljstva. Le en rezultat ne potrjuje Herzbergove hipoteze in 

sicer je bil faktor odnosi z učitelji identificiran kot motivator (Gaziel, 1986). Foreman je v 

svoji doktorski disertaciji s pomočjo vprašalnika testiral možnost generaliziranja Herzbergove 

motivacijske teorije na študentih menedžmenta - bodočih profesionalnih menedžerjih. 

Njegove ugotovitve so podprle Herzbergovo motivacijsko teorijo, saj so motivacijski faktorji 

močneje determinirali zadovoljstvo študentov kot pa higienični faktorji (ki jih Forman 

imenuje maintenance faktorji, torej faktorji vzdrževanja) (Forman, 1987). Knoop je testiral 

Herzbergovo teorijo na podlagi preučevanja odnosa med delovnimi vrednotami in delovnim 

zadovoljstvom. V ta namen je oblikoval sklop 16 delovnih vrednot in pet dimenzij delovnega 

zadovoljstva (Knoop, 1994). Delovne vrednote je označil kot stopnjo važnosti, vrednosti in 

zaželenosti o tem, kaj se dogaja na delu. Tako meni, da je zadovoljstvo povezano z 

zadovoljitvijo potreb in želja. Posameznikova sodba o tem, kaj se dogaja na delu, pomembno 

vpliva na njegovo delovno zadovoljstvo. Kljub temu, da ena spremenljivka ni v celoti podprla 

Herzbergovega modela (delovni status je pri Herzbergu prepoznan kot higienik, Knoop pa ga 

je identificiral kot motivatorja), so njegovi rezultati Herzbergovo teorijo potrdili ter jo 

dodatno razširili z dodatnimi vrednotami, ki lahko prispevajo k delovnemu zadovoljstvu: 

opravljanje smiselnega dela, imeti vpliv nad lastnim delom, biti zmožen pri svojem delu 

uporabljati lastne sposobnosti in znanje, imeti neodvisnost pri svojem delu, prispevati k širši 

družbi, prejemati spoštovanje s strani drugih, pridobivati delovni položaj in imeti vpliv pri 

organizaciji (Knoop 1994, str. 688). Basset-Jones in Lloyd sta s pomočjo vprašalnika 

ugotavljala, kaj motivira zaposlene, da prispevajo ideje in predloge za boljše poslovanje 

organizacije. Ugotovila sta, da sicer razne spodbude lahko pripravijo nekatere zaposlene, da 

prispevajo ideje, vendar je število takšnih bistveno nižje od tistih, ki so motivirani in želijo 

prispevati k boljšemu uspehu organizacije (Basset-Jones in Lloyd, 2005). Sachau v svoji 
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študiji ugotavlja, ali je smiselno obujati Herzbergovo teorijo po tolikih letih in trdi, da ima 

njegova teorija veliko konsistenco s pozitivno psihologijo (ki je v velikem porastu v zadnjem 

desetletju), ki se ukvarja z raziskovanjem pozitivnih človeških atributov (dobrobit, 

optimizem, odpuščanje, samospoštovanje, kreativnost, modrost, duhovnost, prilagodljivost). 

Glavni cilj pozitivne psihologije je študija človeških prednosti in dobrobiti nasproti človeški 

šibkosti in depresiji in želijo dokazati, da je sreča več kot le zgolj odsotnost nesreče, kar je 

konsistentno s Herzbergovim razumevanjem, da je zadovoljstvo več kot zgolj odsotnost 

nezadovoljstva (Sachau, 2007). Sharpova raziskava (Sharp, 2008) med zdravstvenimi delavci 

v psihiatričnih institucijah je potrdila Herzbergovo teorijo, saj je analiza rezultatov pokazala 

korelacije med možnostjo izkoriščanja lastnih sposobnosti, dosežki in delovnim 

zadovoljstvom zdravstvenih delavcev. Wu in drugi (2008) so kot okvir svoje raziskave 

povezav med motivacijo uporabnikov za uporabo določenega internetnega brskalnika in 

funkcionalnostjo brskalnika prav tako vzeli Herzbergovo teorijo. Postavili so hipotezo, da so 

higienični faktorji (potrjujejo poizvedbo in priskrbijo osnovne kontekste informacije, ki jo 

uporabniki iščejo) bolj učinkoviti pri privlačevanju uporabnikov, medtem ko so motivacijski 

dejavniki (pomagajo uporabnikom iskati in razumeti najdene informacije) bolj učinkoviti pri 

obdržanju uporabnikov. Empirični rezultati so potrdili hipotezo in izsledke Herzbergove 

teorije (Wu in drugi, 2008). 

 

4.12 Kritika Herzbergove teorije 

 

Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija in način njegove raziskave, je bila predmet 

številnih kritik oziroma replikativnih študij (Lopez 1962; Rosen 1963; Friedlander 1963; 

Myers 1964; Vroom 1964; Ewen 1964; Saleh 1964; Gordon 1965; Hardin 1965; Hulin in 

Smith 1965; Lindsay 1965; Malinovsky in Barry 1965; Burke 1966; Centers in Bugental 

1966; Singh in Baumgartel 1966; Opshal in Dunnette 1966; Ewen at all 1966; Graen 1966; 

Wernimont 1966, Lindsay in drugi 1967; Dunnette in drugi 1967; Hulin in Smith 1967; 

Bockman 1971).  

 

Lopez (1962) je s svojo raziskavo ugotovil, da v močno strukturiranih organizacijah 

priznanje, Herzbergov satisfaktor, ni povezan z delovnim zadovoljstvom.  Rosen (1963), ki se 
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je v svoji študiji na vzorcu profesionalnega in znanstvenega osebja ukvarjal z relativnimi 

vrednostmi plače, napredovanji, ugodnostmi zaposlenih in nefinančnimi spodbudami kot 

motivatorji, je ugotovil, da na zadovoljstvo delavcev iz različnih organizacijskih okolij (beli 

in modri ovratniki) vplivajo drugačni faktorji. Beli ovratniki v njegovi raziskavi tako 

povezujejo raznoliko, kompleksno in zahtevno delo z delovnim zadovoljstvom, medtem ko 

modri ovratniki takšno delo povezujejo z nizkim delovnim zadovoljstvom. Njegova raziskava 

je tudi nekatere zunanje faktorje, ki so po Herzbergu higieniki (plača
13

, nadzor), opredelila 

kot motivatorje (Rosen, 1963). Prav tako je Rosen v svoji raziskavi zaključil tudi, da delo 

samo oziroma poklicni nivo bistveno vplivata na izid danega faktorja v odnosu do delovnega 

zadovoljstva (Rosen, 1963). Do podobnih zaključkov so s svojimi raziskavami prišli tudi 

Myers (1964), Friedlander (1966) in Dunnette in drugi (1967).  Nadalje je Friedlander (1963) 

s svojo študijo, ki je izvedel z implementacijo deset tisoč vprašalnikov v velikem 

produkcijskem podjetju med inženirji, nadzorniki in stalno zaposlenimi, ugotovil, da so 

notranje delovne karakteristike (po Herzbergu povezane z motivacijo) pomembne tako za 

zadovoljstvo kot tudi nezadovoljstvo, medtem ko so bile zunanje delovne karakteristike 

respondentom precej nepomembne. Njegovi rezultati so tako delno podkrepili, delno pa 

nasprotovali Herzbergovim ugotovitvam. Friedlanderjeva študija je predvsem pomembna iz 

stališča njegovih ugotovitev, da so tako notranji kot tudi zunanji delovni faktorji viri 

delovnega zadovoljstva, ter da obstajajo razlike glede motivacijskih in higieničnih dejavnikov 

glede na starost, delovno dobo, plačni razred in poklic respondentov (Friedlander, 1963).  Da 

starost  respondentov determinira, ali bo faktor sarisfaktor ali disatisfaktor, sta ugotovila tudi 

Saleh (1964) in Wernimont (1966). Nadalje je Friedlander v svoji študiji leta 1964 sicer 

potrdil Herzberg in drugi (1959) ugotovitev, da delovno zadovoljstvo in delovno 

nezadovoljstvo nista zgolj negativna pola istega bipolarnega kontinuuma (Friedlander 1964, 

str. 390), vendar je ugotovil tudi, da so notranje delovne karakteristike pomembne tako pri 

zadovoljstvu kot tudi nezadovoljstvu, medtem ko so bile zunanje delovne karakteristike 

relativno nepomembne tako kot satisfaktorji tudi kot disatisfaktorji (Friedlander, 1964). 

Delovne karakteristike kot so dosežki, zahtevne naloge, priznanje in delo samo so bile 

                                                           
13

 Herzberg je sicer večkrat poudaril, da je faktor plača poseben. Tako v članku Motivation-Hygiene 

Profiles, Pinpointing what ails the organization posebej poudari: ''Zaradi svoje ubikvitarne narave, se 

faktor plače pogosto pojavlja tako motivator kot higienik. Čeprav je primarno higienični faktor, 

večkrat prevzame karakteristiko motivatorja z dinamiko, ki je podobna priznanju dosežka.'' (Herzberg 

1974, str. 20). 
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prepoznane kot najpomembnejše tako pri zadovoljstvu kot tudi pri nezadovoljstvu. Do istih 

ugotovitev kot v raziskavi leta 1963 je prišel Friedlander tudi v svoji študiji leta 1966, ko je 

meril pomen rekreacije, izobrazbe, cerkve, vsebine dela in konteksta dela na vzorcu državnih 

uslužbencev. Namen študije je bil raziskati odnos med kvaliteto dela in ugotoviti morebitne 

razlike glede na  (a) bele nasproti modrim ovratnikom, (b) starost, (c) dolžino službovanja v 

organizaciji. Motivacijske spremenljivke, ki so bile izbrane za to študijo, izvirajo iz Herzberg 

in drugi (1959) raziskave in njihovih šestnajstih faktorjev, ki so bodisi povezani z dogodki, ki 

vzbujajo pozitivna občutja, bodisi z dogodki, ki vzbujajo negativna občutja (Friedlander, 

1966). Ponovno je ugotovil (tako kot Rosen (1964) pred njim), da imajo različne podskupine 

drugačne vrednotne sisteme. Higieniki, torej faktorji, ki so povezani s kontekstom dela, so bili 

primarno pomembni manj uspešnim belim ovratnikom in niso imeli večje pomembnosti pri 

modrih ovratnikih. Motivatorji, torej faktorji, ki so povezani z vsebino dela, pa so bili 

pomembni le belim ovratnikom na srednje in visoko pozicioniranih položajih. Med belimi 

ovratniki so bili slabše učinkoviti delavci motivirani primarno s strani higienikov in manj s 

strani motivatorjev. Prav tako ni bilo nobene večje razlike glede motivacijskih in higieničnih 

faktorjev pri vplivu na delo modrih ovratnikov. Pomanjkanje kakršnekoli večje motivacije pri 

modrih ovratnikih v tej študiji poraja vprašanja, povezana z motivacijo za delo pri pripadnikih 

te kulturne skupine. Friedlander je nadalje tudi ugotovil, da s staranjem in daljšanjem delovne 

dobe higieniki pridobivajo na pomembnosti tako pri visoko kot tudi nizko uspešnih belih in 

modrih ovratnikih, nadalje pa pri modrih ovratnikih pomen dela kot takšnega s staranjem in 

daljšanjem delovne dobe na splošno upada, čeprav nagrade in priznanja nikoli niso imele 

primarnega pomena kot vir zadovoljstva znotraj te skupine (Friedlander, 1966). Friedlander 

zaključi,  ''da je možno, da so kulturne norme modrih ovratnikov  močno drugačne od tistih, ki 

jih imajo beli ovratniki, in da se vsaka skupina vede v skladu z lastnimi individualnimi 

principi, torej generaliziranje motivacijsko – učinkovitega odnosa ne more biti od ene 

kulturološke skupine do druge.'' (Friedlander 1966, str. 151). Podobno kot Friedlander so 

ugotovili tudi Centers in Bugental (1966) ter Singh in Baumgartel (1966). Centers in Bugental 

sta odkrila, da je delovna motivacija odvisna od poklicnega nivoja. Belim ovratnikom so za 

razliko od modrih motivatorji pomenili več kot higieniki, ženskim respondentkam več 

pomenijo dobri sodelavci kot moškim, zaposlitev oziroma poklic pa več pomeni moškim. 

Zaključek njune raziskave je bil, da imajo pomemben vpliv na rezultate študij delovnega 

zadovoljstva razlike v spolu in delovnem položaju (Centers in Bugental, 1966). Da je spol 

respondetnov pomemben determinator pri ugotavljanju, ali je faktor satisfaktor ali 

disatisfaktor, je s svojo študijo ugotovil tudi Myers (1964). Prav tako pa tudi starost (kot so 
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ugotovili že Friedlander (1963), Saleh (1964) in Wernimont (1966) in formalna izobrazba 

pomembno determinirata številne motivatorje, povezane z delom. S staranjem upada pomen 

priti na višje položaje v podjetju, medtem ko ima v mladosti dosežen nivo formalne izobrazbe 

stanoviten vpliv na željo priti višje v hierarhični lestvici podjetja (Singh in Baumgartel, 1966). 

Eno najmočnejših kritik na Herzbrgovo teorijo je podal Victor Vroom, ki je menil, da je 

Herzbergova nestrukturirana teorija nagnjena k prevelikemu poudarjanju pomena 

samokontroliranih akcij kot virov zadovoljstva ter stvari, ki so izven posameznikovega dosega 

kot virov nezadovoljstva. Po Vroomovem mnenju lahko torej posameznik pripiše zasluge za 

vse uspehe sebi, medtem ko za neuspehe krivi druge (Vroom 1964, str. 129). Prav tako je bila 

istega leta narejena ena večjih raziskav na temo retestiranja Herzbergove teorije na vzorcu 

tisoč enaindvajsetih zavarovalnih agentov. Ewen je pri analizi ugotovil, da se učinki 

določenih motivatorjev in higienikov na splošno zadovoljstvo niso ujemali z zaključki, ki jih 

je naredil Herzberg. V Herzbergovem modelu sta namreč dejavnika delo samo in ugled 

prepoznana kot motivatorja, dejavniki zanimanje vodij za agente, uvajalna politika podjetja in 

plača pa kot higieniki. Ewan je ugotovil, da sta se dejavnika uvajalna politika podjetja in 

zanimanje vodij za agente pokazala kot motivatorja, dejavnik plače pa kot motivator, ki pa je 

povzročal tako zadovoljstvo kot tudi nezadovoljstvo. Prav tako je dejavnik ugleda povzročil 

tako zadovoljstvo kot nezadovoljstvo, čeprav je bil prepoznan kot motivator. S 

Herzbergovimi ugotovitvami se je ujemal samo dejavnik delo samo, saj se je pokazal kot 

motivator (Ewen, 1964). Prav tako je Ewen s svojo študijo opozoril na pomanjkanje v 

metodologiji Herzbergove študije. Tako Ewen (1964) izpostavi štiri ključne metodološke 

pomanjkljivosti: 

a) omejen izbor delovnih mest. Herzbergova študija je preučevala le inženirje in 

računovodje, ki po Ewenovem mnenju predstavljajo le majhen vzorec delovnih mest, 

ki bi lahko bila vključena v študijo. Podatki, ki so bili pridobljeni iz devetih različnih 

lokacij, so bili združeni v eno analizo in posledično vpliv različnih situacij ni mogel 

biti preverjen. Ewen meni, da je ''nujno ponoviti ugotovitve na primeru različnih 

delavcev v različnih delovnih situacijah.'' (Ewen 1964, str. 101) 

b) uporaba le enega metodološkega orodja pri preučevanju delovnih vedenj. Ewen očita 

uporabo zgolj pol-strukturiranih intervjujev pri merjenju delovnih vedenj. Meni, da bi 

bilo to sprejemljivo le v primeru, če bi bila študija raziskovalne narave, v primeru 

visoke splošnosti, ki jo teoriji pripisujejo avtorji, pa to ni dopustno. Postopek, pri 
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katerem subjekti razlagajo o času in čustvih, ko se so počutili ekstremno zadovoljno 

(ali nezadovoljno), lahko vodi v zelo pristranske rezultate. 

c) odsotnost nespornih in zanesljivih podatkov. Herzberg in drugi niso predstavili 

nobenih dokazov za verodostojnost njihovih pol-strukturiranih intervjujev, ki so bili 

uporabljeni v študiji.  

d) odsotnost meritev splošnega zadovoljstva. Glede na to, da Herzbergova in drugi 

študija trdi, da satisfaktorji povzročajo delovno zadovoljstvo ter disatisfaktorji 

povzročajo delovno nezadovoljstvo, bi bilo, tako Ewan (1964, str. 162):  

''zaželeno, če bi vključili meritve splošnega zadovoljstva, kar pa ni bilo 

narejeno… Tako je očitno, da so Herzberg in drugi sklepali na vzroke 

splošnega delovnega zadovoljstva in nezadovoljstva brez relevantnih podatkov 

o splošnem delovnem zadovoljstvu in nezadovoljstvu, na katerih bi bazirali te 

zaključke. Priporočila in generaliziranje Herzberga in sodelavcev je torej 

neupravičeno v luči opisanih omejitev.'' 

 

Herzbergov tip intervjujev je bil uporabljen v raziskavi Myersa (1964) na vzorcu 

dvestodvainosemdesetih znanstvenih, inženirskih, proizvodno nadzornih in tehničnih 

respondentov ter dvainpetdesetih respondentkah, ki so delale kot sestavljalke v proizvodnji in 

bile plačane na uro. Myersovi rezultati so označili enega izmed Herzbergovih motivatorjev 

kot higienika, ostali Herzbergovi motivatorji, pa so se obnašali tako motivatorji kot higieniki. 

Podobne zaključke so s svojo študijo potegnili Gordon (1965) ter Dunnette in drugi (1967), ki 

so ugotovili, da so se trije Herzbergovi motivatorji in en higienik izkazali kot satisfaktorji in 

disatisfaktorji. Nekateri posamezniki so dosegli zadovoljstvo iz vsebine dela (po Herzbergu 

motivatorji), drugi iz konteksta dela (po Herzbergu higieniki), spet tretji pa iz kombinacije 

obojega. Enako se je pokazalo tudi pri analizi nezadovoljstva. Tako so zaključili, da isti 

faktorji prispevajo tako k delovnemu zadovoljstvu kot tudi nezadovoljstvu. Podobne 

ugotovitve sta dobila tudi Malinovsky in Barry, ki sta s vprašalnikom testirala dvajset 

motivatorjev in dvajset higienikov in ugotovila, da na splošno zadovoljstvo vplivajo tako 

motivatorski kot higienični faktorji (Malinovsky in Barry, 1965). Tako tudi Gordon pride do 

zaključkov, da posamezniki, ki so bili visoko zadovoljni z  motivatorji, niso imeli višjega 

splošnega delovnega zadovoljstva od posameznikov, ki so bili visoko zadovoljni s higieniki. 

Prav tako posamezniki, visoko nezadovoljni s higieniki, niso bili manj zadovoljni od tistih, ki 

so bili visoko nezadovoljni z motivatorji (Gordon, 1965) . Wernimont (1966) je izvedel svojo 
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raziskavo na primeru dveh skupin – petdeset računovodij in dvainosemdeset inženirjev – ki so 

opisali svoje pretekle delovne situacije, povezane z zadovoljstvom in nezadovoljstvom. Obe 

skupini sta kot vire zadovoljstva in nezadovoljstva specificirali več motivatorjev in 

Wernimont je tako zaključil, da so lahko tako notranji (motivatorji) kot tudi zunanji 

(higieniki) faktorji vir zadovoljstva in nezadovoljstva, vendar so v obeh primerih motivatorji 

močneje zastopani. Burke (1966) je izvedel svojo raziskavo z namenom testiranja domneve, 

ali sta Herzberova dva razreda faktorjev, ki vplivata na delovno zadovoljstvo (motivatorji) in 

nezadovoljstvo (higieniki) enodimenzionalna konstrukta ter eden od drugega neodvisna. 

Rezultati raziskave so nakazali, da tako motivatorji kot tudi higieniki niso enodimenzionalni 

ter tudi niso neodvisni konstrukti. Bourke meni, da je Herzbergova teorija poenostavljena 

predstavitev delovnega zadovoljstva. Kljub temu pa to ne pomeni, tako Bourke, da 

razlikovanje med tema dvema kategorijama ni pomembno, saj je osnovno razlikovanje men 

internimi delovnimi karakteristikami in okoljskimi delovnimi karakteristikami uporabno za 

namene raziskav. Nadalje je še ugotovil, da so motivatorji pomembnejši od higienikov tako 

kot viri delovnega zadovoljstva kot tudi delovnega nezadovoljstva (Bourke, 1966). Enake 

zaključke so naredili tudi Gordon (1965), Centers in Bugental (1966), Ewen (1966), 

Wernimont (1966) in Dunnette in drugi (1967). Hardin (1965) je dvomil v metodologijo na 

podlagi slabega odziva respondentov. Opshal in Dunnete (1967) sta kot zavajajočo označila 

trditev, da je denar higienik. Menita, da ni bilo dovolj velike podpore za diferencialno vlogo 

denarja, ki bi vodila ali v delovno zadovoljstvo ali v delovno nezadovoljstvo. Reinterpretirala 

sta Herzbergove podatke in izpostavila kritiko, da je bil pri interpretaciji podatkov 

nekonsistenten. Ewen in drugi (1966) so bili zelo kritični glede Herzbergove metode zbiranja 

podatkov (posredovanje podatkov iz spomina) ter metodo proste izbire, ki po njihovem 

mnenju omogoča pristranskost. Do te predpostavke je bila zelo kritična Valerie Bockman 

(Bockman, 1971), saj meni, da so ugovori proti Herzbergovi metodi spominjanja in metodi 

proste izbire lahko uporabljeni proti njim samim in se sprašuje ''od kdaj metoda prisiljene 

izbire nujno izločuje pristranskost?'' (Bockman 1971, str. 174). Ewen in drugi so prav tako 

izpostavili študije in raziskave, ki so Herzberg in drugi teorijo potrdile (Schwartz in drugi 

1963; Myers 1964; Saleh 1964; Herzberg 1965) in menijo, da so se potrditve pokazale ravno 

zaradi enakega načina zbiranja podatkov (metoda pridobivanja podatkov iz spomina), kot so 

ga uporabili Herzberg in drugi (Ewen, 1966). Med drugimi sta tudi Ewen (1964) in Hardin 

(1965) izpostavila, da je to metoda, ki spodbuja pristranskost in selektivnost ter tako tudi 

Ewen in drugi (1966) menijo, da  raziskave, ki so podatke zbirale zgolj s to metodo, ne 

morejo dati nedvoumne podpore Herzbergovi teoriji (Ewen in drugi 1966, str. 545). Ewen in 
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sodelavci so uporabili podatke, ki so jih pridobili s strani sedemstotriindevetdesetih moških 

respondentov, starih 35 let in več in z različnim izobrazbenim nivojem, različnimi izkušnjami, 

različnimi delovnimi mesti in različnim  poklicnim položajem. Za razliko od Herzberga in 

drugi so uporabili metodo prisiljene izbire. Delali so s tremi faktorji – delo samo, 

napredovanja, plačilo – in njihove ugotovitve niso podprle niti tradicionalne teorije niti 

dvofaktorske motivacijske teorije Herzberg in drugi (1959). Rezultati njihove raziskave so 

nakazali (tako kot že pred njimi raziskave Friedlander 1964; Lindsay 1965; Wernimont in 

Dunnette 1964), da so notranji, interni faktorji (delo samo, napredovanje) močneje kot 

zunanji, eksterni faktor (plačilo) povezani tako s splošnim zadovoljstvom kot tudi s splošnim 

nezadovoljstvom. Interni faktorji so torej prevladujoč faktor v delovnih situacijah in v odnosu 

do splošnega delovnega zadovoljstva. Rezultati raziskave Ewen in drugi (1966) so nadalje 

nakazali, da je funkcioniranje eksternih faktorjev odvisno od nivoja zadovoljstva z internimi 

faktorji. Prav tako njihovi zaključki niso podprli Herzbergove teorije, saj so zaključili, da 

koncept satisfaktorjev in disatisfaktorjev ni zadosten pri predstavljanju vedenj, znotraj katerih 

spremenljivke delovnega zadovoljstva funkcionirajo (Ewen in drugi 1966, str. 549): 

''Teža dokazov, zbranih do dandanes, indicira, da je koncept ''satisfaktorjev'' in 

''disatisfaktorjev'' zavajajoč in netočen pri indikaciji načinov, v katerih spremenljivke 

delovnega zadovoljstva vplivajo na splošno delovno zadovoljstvo. …  Funkcioniranje 

različnih faktorjev bi bilo bolje opisati s termini kot so '' primarne spremenljivke 

zadovoljstva'' (tiste spremenljivke, ki so močni viri tako splošnega zadovoljstva kot 

tudi splošnega nezadovoljstva) in ''sekundarne spremenljivke zadovoljstva'' (tiste 

spremenljivke,katerih delovanje je odvisno od nivoja zadovoljstva s primarnimi 

spremenljivkami zadovoljstva). Za sedaj bi bilo torej bolje, če bi ''interna'' in 

''eksterna'' klasifikacija zamenjala terminologijo ''satisfaktor-disatisfaktor''.'' 

 

Te podatke, ki so jih pridobili Ewen in drugi (1966) je z dvostransko analizo varianc vnaprej 

določenih kontrastov med tradicionalno teorijo in dvofaktorsko motivacijsko teorijo Herzbert 

in drugi ponovno retestiral Graen (1966). Rezultati njegovih analiz so podprli tradicionalno 

teorijo in nasprotujejo predpostavkam dvofaktorske teorije. Ker so satisfaktorji pokazali 

prevladujoč vpliv na obe dimenziji, torej zadovoljstvo in nezadovoljstvo, kot disatisfaktorji, je 

zaključil (tako kot Ewen in drugi, 1966), da distinkcija med obema dimenzijama ni več 

upravičljiva in razumska, ter je favoriziral interno-eksterno klasifikacijo. Tako Graen ''vpliv 
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satisfaktorjev nasproti disatisfaktorjem je veliko večji tako na zadovoljstvo kot tudi 

nezadovoljstvo.'' (Graen 1966, str. 551). Bockman (1971) je bila tako kot do Ewan in drugi 

(1966) kritična tudi do Graenove analize, saj meni, da so njegove hipoteze prenatrpane s 

tradicionalno terminologijo in vse Herzbergove definicije iz vprašalnika prisiljene v ta 

tradicionalni kontekst (Bockman, 1971). Podobno je očitala tudi raziskavi Ewen in drugi 

(1966), saj meni, da so pri tvorbi svojih štirih hipotez uporabili  

''konfuzno kombinacijo predpostavk glede vedenja internih in eksternih faktorjev v odnosu do 

splošnega delovnega zadovoljstva. Prav tako je očitno, da so raziskovalci pri formuliranju 

hipotez uporabili tradicionalno terminologijo in meritve, ki so povezane s tradicionalnim 

bipolarnim kontinuumom in enofaktorsko teorijo, da bi testirali teorijo, ki a priori zanika, da 

tradicionalna shema sploh velja.'' (Bockman 1971, str. 174). 

Graen je leta 1968 izvedel novo raziskavo z namenom ponovnega testiranja tako dvofaktorske 

kot tudi tradicionalne teorije motivacije. Graen je študijo izvedel med stosedeminšestdesetimi 

pripadniki obeh spolov in istega podjetja. Ne samo, da rezultati niso podprli dvofaktorske 

teorije, temveč so bili tudi ravno nasprotni od pričakovanih. Graen tako trdi, da so bile v 

študiji potrjene hipoteze tradicionalne teorije (Graen, 1968). Ta študija je tako podprla 

predhodne ugotovitve in zaključke Friedlanderja (1964), Wernimonta (1966), Ewen in drugi 

(1966) in njegove lastne iz raziskave leta 1966. Vsi raziskovalci so si tako enotni, da so 

intristični faktorji precej bolj povezani s splošnim zadovoljstvom in nezadovoljstvom kot 

ekstristični faktorji. Prav tako pa ta študija nasprotuje raziskavi Ewen in drugi (1966), ki je 

trdil, da je funkcioniranje ekstrinstičnih spremenljivk odvisno od nivoja zadovoljstva z 

intrističnimi spremenljivkami. Graenovi rezultati tega niso potrdili (Graen, 1968). Čeprav je 

bila raziskava narejena znotraj istega podjetja, so se pojavile velike razlike glede na spol 

respondentov. V vzorcu ženskih zaposlenih, je faktor delo samo prispeval tako k višjemu in 

nižjemu splošnemu zadovoljstvu, faktorja napredovanje in plača pa samo k visokemu 

zadovoljstvu. V nasprotju s temi ugotovitvami, pa je v moški skupini faktor napredovanje 

prispeval le k nizkemu zadovoljstvu, faktorja delo samo in plača pa le k visokemu 

zadovoljstvu. Graen je tako zaključil (Graen 1968, str. 70), da  

''čeprav hipoteze dvofaktorske teorije dobro povzemajo rezultate pripovedovalne metode, se 

zdijo neuporabne pri napovedovanju rezultatov študij, ki uporabljajo druge metode. … Razen 

če se dvofaktorska teorija lahko tako modificira, da utemelji nepotrjene rezultate pridobljene 
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z uporabo drugih metod, jo je potrebno smatrati kot z omejeno uporabnostjo pri poskusu 

razumevanja delovne motivacije.''  

 

Hulin in Smith (1967) sta podala eno ostrejših kritik Herzbergove dvofaktorske teorije. V 

svoji raziskavi sta postavila domnevo, da če je dualistična teorija pravilna, potem ne bi smelo 

biti nobene znatne korelacije med stopnjo zadovoljstva z motivatorji in delovnim 

nezadovoljstvom na splošno; ter da tudi ne more biti korelacije med stopnjo nezadovoljstva s 

higieniki in delovnim zadovoljstvom kot takim. Logika za to domnevo je naslednja: če je 

posameznik visoko zadovoljen, ko je določen faktor prisoten pri njegovem delu, potem bi 

moral biti nezadovoljen, če bi tega faktorja več ne bilo, in obratno. Njuna raziskava tega ni 

potrdila, prej nasprotno. Tako pri moškem in ženskem vzorcu so se notranji, interni aspekti 

dela pokazali kot najpomembnejši. Ta ugotovitev podpira zaključke raziskave Ewen in drugi 

(1966), da je divizija faktorjev na interne in eksterne bolj smiselna kot etiketa satisfaktorji in 

disatisfaktorji. Nadalje menita, da je očitno, da njuna raziskava ni priskrbela nikakršne 

podpore dvofaktorski teoriji delovnega zadovoljstva. Tako Hulin in Smith: ''Tako zvani 

satisfaktorji so se obnašali tako kot satisfaktorji in tako kot disatisfaktorji in disatisfaktorji so 

se obnašali tako kot satisfaktorji in kot disatisfaktorji. Najdeni niso bili nobeni dokazi, ki bi 

podprli argument, da sta zadovoljstvo in nezadovoljstvo kvalitativno drugačna.'' (Hulin in 

Smith 1967, str. 401). Njuna raziskava je z močnimi argumenti podprla tradicionalni model 

delovnega zadovoljstva na račun Herzbergove dvofaktorske teorije. Nadalje sta bila tudi 

kritična do metode: ''Herzbergovi rezultati so metodološko omejeni in zaključki se ne 

zanašajo na resnično vsebino ali lestvico varianc.'' (Hulin in Smith 1967, str. 401). Menita, da 

bi Herzbergova ''dvofaktorska teorija morala biti položena k počitku s čim manj fanfarami.'' 

(Hulin in Smith 1967, str. 401). V podobnem tonu so izjavili tudi Lindsay, Marks and Gorlow 

(1967): ''Dokazi nakazujejo na možnost, da so glavni zaključki Herzbergove teorije 

(zadovoljstvo je določeno s strani motivatorjev; nezadovoljstvo determinirajo higieniki; 

zadovoljstvo in nezadovoljstvo sta dva unipolarna kontinuuma; korelacija med motivatorji in 

higieniki je nična) delovanje metodologije, ki jo je razvil Herzberg (Lindsay in drugi 1967, 

str. 338).  

Lindsay in drugi so v svoji raziskavi leta 1967 postavili tri hipoteze:  

a) Znaten del variance delovnega zadovoljstva izhaja tako s strani motivatorjev kot tudi 

higienikov. S svojo raziskavo so to hipotezo potrdili, saj so dokazali, da visok procent 
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variance dokazuje, da so motivatorji in higieniki samo dve kategoriji delovno-

faktorskih varianc, ki so pomembno povezane z delavci in njihovo delovno motivacijo 

(Lindsay in drugi, 1967). 

b) Zadovoljstvo je skupna funkcija tako motivatorjev kot tudi higienikov (Lindsay in 

drugi, 1967). Herzberg je trdil, da sta delovno zadovoljstvo in delovno nezadovoljstvo 

dva ločena kontinuuma, iz česar se nadalje sklepa, da tisti faktorji, ki določajo delovno 

zadovoljstvo (motivatorji) ne morejo biti povezani s tistimi faktorji, ki določajo 

delovno nezadovoljstvo (higieniki) (Herzberg in drugi, 1959). Ta raziskava pa je 

pokazala, da naj bi, po teoriji sicer neodvisni spremenljivki motivatorjev in 

higienikov, skupaj vplivali na delovno zadovoljstvo in da učinki motivatorjev in 

higienikov niso neodvisni eden od drugega (Lindsay in drugi, 1967). 

c) Večji del variance delovnega zadovoljstva prispevajo motivatorji. Ta hipoteza je bila 

prav tako potrjena, saj delavci doživljajo motivatorje kot primaren vir njihovega 

zadovoljsta (Lindsay in drugi, 1967). 

 

Njihova raziskava je pokazala, da bodo delavci z močnimi občutji doseganja dosežkov na 

delovnem mestu ostali zadovoljni tudi, če se delovni pogoji okoli njih spremenijo (delovno 

organizacija, politike vodstva, programi dodatnih ugodnosti). Na drugi strani pa imamo 

zaposlene, ki se ne počutijo tako, da prispevajo veliko k poslovanju podjetja, in ti bodo ostali 

nezadovoljni, četudi so delovni pogoji, ki jih obkrožajo, dobri (Lindsay in drugi 1967, str. 

338). 

 

Herzberg se je na te kritike odzval z leta 1968 napisanim člankom: ''One more time: How do 

you motivate employees?''  

Ponovno so se pojavile kritike (Evans 1970; Evans in McKee 1970; Soliman 1970; Brenner in 

drugi 1971; Wall 1972; Ondrack 1974; Smerek in Peterson 2007). 

Evans (1970) je kot največje probleme Herzbergove dvofaktorske motivacijske teorije 

izpostavil tri kategorije: 

a) Priznanje (angl. recognition) je v povezavi z dobrimi delovnimi sekvencami, medtem 

ko so odnosi z nadrejenimi in vrstniki povezani s slabimi delovnimi sekvencami. Z 

drugimi besedami, če ima posameznik malo spoštovanja in zaupanja v svojega vodjo, 
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je zelo malo verjetno, da bo ta isti posameznik vzel kakršnokoli ravnanje ali besede s 

strani vodje kot priznanje. Torej je pri dejavniku priznanja integralnega pomena 

predhodno obstoječ odnos zaupanja in spoštovanja. Evans opozori, da Herzberg tega 

pri merjenju dejavnika ''priznanje'' ni upošteval. 

b) Nadalje Evans izpostavi dejavnik plače, plačila (angl. pay), ki se pojavlja tako med 

dobrimi kot tudi slabimi sekvencami, vendar ga Herzberg vidi zgolj kot higienik. 

Evans meni, da je Herzberg tako nekonsistenten s svojimi podatki (Evans 1970, str. 

34). 

c) Tretji, najresnejši ugovor pa Evans podaja na metodologijo, ki izvira iz teorije, kako 

ljudje odgovarjajo na vprašanje opisa svojega življenjskega okolja, ki je ali dobro ali 

slabo. Trdi, da ljudje, ki imajo nizko samopodobo na tovrstna vprašanja odgovarjajo 

drugače kot ljudje, ki imajo visoko samopodobo (tisti z visoko samopodobo imajo bolj 

realistične odgovore). (Evans 1970; Evans in McKee 1970). 

 

Soliman se je leta 1970 ukvarjal z metodološkimi vprašanji motivacijsko-higienične teorije in 

naredil raziskavo, ki je uporabila več že potrjenih vprašalnikov delovnega zadovoljstva 

(Porter, Brayfiels in Rothe). Korelacije odzivov in odgovorov njegove raziskave so sicer 

potrdile obstoj dveh skupkov kategorij potreb, torej motivatorjev in higienikov, vendar multi-

dimenzionalnost koncepta delovnega zadovoljstva ni bila utemeljena (Soliman, 1970). 

Brenner je s sodelavci leta 1971 naredil raziskavo, ki se je od Herzbergove razlikovala po 

dveh pomembnih aspektih: prvič, uporabljal je vprašalnik namesto intervjujev; in drugič, 

vključil je merjenje delovnega zadovoljstva in korelacije med različnimi delovnimi faktorji in 

delovnim zadovoljstvom. Analiza rezultatov je pokazala, da so izmed petih faktorjev, ki so 

imeli najvišjo korelacijo z delovnim zadovoljstvom, trije prepoznani kot higieniki in samo 

dva kot motivatorja. Ti rezultati so v nasprotju s Herzbergovo teorijo, da so motivatorji 

močneje povezani z delovnim zadovoljstvom kot higieniki. Rezultati so nadalje pokazali, da 

so respondenti delovno zadovoljni tako s strani motivatorjev kot tudi higienikov (Brenner in 

drugi, 1971). Ondrack je leta 1974 naredil raziskavo med študenti univerze v Torontu in 

Michiganu. Ugotovil je, da njegove ugotovitve glede motivacijskih in higieničnih faktorjev 

pomembno divergirajo od Herzbergovih ugotovitev. Herzberg je kot higienika opredelil 

faktorja plače in odnosov z vrstniki, vendar sta se ta dejavnika v Ondrackovi študiji pokazala 

kot pomembna motivatorja (Odrack, 1974). Chilitris (1988) je impliciral Herzbergovo teorijo 

in jo empirično testiral na podatkih, pridobljenih s strani dvestosedeminosemdesetih 
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zaposlenih delavcev v dvajsetih grških hotelih. Analiza podatkov je pokazala, da Herzbergov 

pogled na motivatorje kot faktorje, ki vodijo v motivacijo in zvišajo produktivnost, na 

primeru zaposlenih v grških hotelih ne drži, saj so ključno vlogo igrali higieniki pred 

motivatorji. Chilitris je ugotovil, da ''če organizacije ne omogočijo možnosti, da delavci 

zadostijo večini svojih potreb, higieniki postanejo močan vir motivacije, kar vodi v izboljšano 

delovanje in posledično v višjo produktivnost.'' (Chilitris 1988, str. 67). Leta 2007 je bila 

narejena obsežna raziskava na univerzi v Michiganu, ki je testirala Herzbergovo dvofaktorsko 

teorijo na študiji dva tisoč sedemstotih zaposlenih v poslovnih operacijah univerze ter vpliv 

osebnih karakteristik in delovnih karakteristik na percepcije delovnega okolja in delovnega 

zadovoljstva. Analiza rezultatov je pokazala velike nedoslednosti s Herzbergovimi 

ugotovitvami, edino faktor delo samo se je obnašal v skladu s Herzbergovo konceptualizacijo 

(Smerek in Peterson, 2007). 

 

 

5. EMPIRIČNI DEL 

 

 

5.1 Uvod v empirični del 

Področje naše raziskave zajema motivacijo in motivacijske dejavnike predstavnikov 

generacije X in Y glede na Herzbergovo dvofaktorsko motivacijsko teorijo, saj nas zanima, ali 

je po vseh družbenih spremembah njegov koncept motivacije še vedno relevanten. 

 

Empirični del pričujoče disertacije bomo tako razdelili na tri dele. Prvi del bo razložil 

sekundarno analizo že zbranih podatkov na temo vrednot iz Mednarodne raziskave vrednot, ki 

je bila pod vodstvom N. Toša izvedena leta 2008, in ki so na voljo v Arhivu družboslovnih 

podatkov na Fakulteti za družbene vede. Iz te analize želimo izvedeti, ali je starost ključen 

faktor, ki vpliva na vrednote in ali se te vrednote glede na starost oziroma generacijo 

razlikujejo.  

V drugem delu bo podrobno predstavljena narejena lastna raziskava, ki bo izvršena med 

pripadniki generacije X in Y z omejitvijo na ekstremni starostni skupini, torej starimi od 20 
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do 30 (Y) in od 40 do 50 (X). Raziskava bo izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki bo 

distribuiran med predstavnike generacije X in Y, saj je bila ena izmed številnih kritik 

Herzbergove raziskave ravno metoda, s katero je zbiral podatke. Njegovo metodološko orodje 

so bili intervjuji, zato želimo v tej disertaciji priti do podatkov s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Tretji sklop empiričnega dela pa se nanaša na izvedbo in analizo pol-

strukturiranih intervjujev, ki smo jih opravili na predstavnikih generacije X in Y v še bolj 

ekstremnih starostnih omejitvah: za generacijo Y (25-30) in za generacijo X (40-45). S tem 

smo želeli še dodatno fokusirati izbran vzorec generacije, saj kot pravi Arsenault (2004) 

prihaja na stičiščih generacij do tako imenovanega crossover efekta, torej po njegovem 

mnenju do pomanjkanja ekskluzivnosti med generacijama. Na posameznike, ki so torej rojeni 

ali na enem ali na drugem robu generacije, po Arsenaultu (2004) tako vplivajo podobni 

dogodki in imajo podoben kolektivni spomin. Da bi se temu efektu izognili, smo torej 

starostno skupino v kvantitativnem delu še bolj fokusirali na obdobje petih let ter pri 

predstavnikih generacije X odvzeli zadnjih pet let, v katere se po teoriji uvrščajo predstavniki 

generacije X. Pri generaciji Y smo imeli težavo z njihovo mladostjo, saj nas v pričujoči 

disertaciji zanimajo motivacijski faktorji v delovnem okolju, večina predstavnikov pa še ni 

zaposlena. Tako smo starostno skupino zgolj zožili na obdobje petih let. Izbrane motivacijske 

dejavnike smo v raziskavo vključili na podlagi obširne študije teoretične osnove (Herzberg 

1987 in 2010; Ondrack 1974; Knoop 1994; Tapscott,1998; Hicks in Hicks 1999; Zemke in 

drugi 2000; Bogdanowicz in Bailey 2002; Lancaster in Stillman 2002; Raines 2003; Brečko 

2005; Chester 2005; Lander 2006; Tulgan in Martin 2006; Glass 2007; Gravett in 

Throckmorton 2007; Orrell 2007; Cennamo in Gardner 2008; Perrymore in Limpkin 2009; 

Tulgan 2009). 

 

5.2 Sekundarna kvantitativna analiza SJM 2008 

 

S sekundarno kvantitativno analizo podatkov (pridobljenih v okviru Evropske raziskave 

vrednot na Inštitutu za družbene vede pri Centru za raziskovanje javnega mnenja in 

množičnih komunikacij (SJM, 2008)) smo želeli preveriti ali obstaja razlika med pripadniki 

generacije X in Y v vrednotah? 

Na podlagi literature in teoretskega okvira na temo generacij (Hamblett in Deverson 1964; 

Tapscott 1998; Howe in Strauss 2000; Zemke in drugi 2000; Martin in Tulgan 2001; 
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Bogdanowicz in Bailey 2002; Chester 2002; Morton 2002; Raines 2003; Amar 2004; 

Kupperschmidt 2004; Brečko 2005;  Britt 2005; Kerslake 2005; Martin 2005; Huntley 2006; 

Martin in Tulgan 2006; Sherman 2006; Broadbridge in drugi 2007; Glass 2007; Gravett in 

Trockmorton 2007; Marston 2007; Orrell 2007; Burmaister 2008; Fallon 2009; Herbison in 

Boseman 2009;  Lipkin in Perrymore 2009; Sujanskiy in Ferri-Reed 2009; Tulgan 2009; 

Carlston 2010), smo iz vprašalnika izbrali 68 referenčnih vprašanj
14

, ki pokrivajo vrednote, 

življenjske drže, mišljenja in prepričanja intervjuvancev, ki smo jih glede na starost oblikovali 

v dve skupini, starih od 40-50 let [generacija X] (n=216) in starih od 20-30 let [generacija Y] 

(n=84). Povprečna starost pripadnikov generacije X je 45 let, medtem ko je povprečna starost 

generacije Y 26 let.  

 

Letnica rojstva: 

Mean 
Standard 

deviation 
Minimum Maximum Count 

Generacija 
generacija Y 26 3 20 30 84 

generacija X 45 3 40 50 216 

 

Za potrjevanje raziskovalnega vprašanja, da pripadnost generacijam vpliva na vrednote, smo 

glede na tip odvisne spremenljivke uporabili 2 statistični metodi: 

1. T-test ali neperametrični Mann-Whitney (odvisna spremenljivka merjena na 5 ali 10 – 

stopenjski ordinalni lestvici, številska spremenljivka) 

2. Hi-kvadrat statistika (odvisna spremenljivka ima 2 vrednosti, da/ne) 

 

5.2.1 Generaciji X in Y – podobnosti in razlike 

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično značilne razlike med generacijama glede opazovanih 

vrednot. Najprej smo analizirali vrednote, ki so bile merjene na številski merski lestvici. Pri 

izpostavljenih vrednotah, se izkaže, da obstajajo statistično značilne razlike med pripadniki 

generacije X in Y. Za ugotavljanje razlik med generacijama smo uporabili t test za dva 

neodvisna vzorca, v primeru podatkov, ki ne sledijo normalni porazdelitvi pa neparametrični 

                                                           
14

 Izbrana referenčna vprašanja so navedena v prilogi (Priloga 1) 
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test (Mann-Whitney). V vseh primerih smo privzeli stopnjo značilnosti α=0,05. Razlike so se 

pokazale pri sledečih vrednotah, merjenih na številski merski lestvici: 

 Politika (X). 

 Vera (Y). 

 Homoseksualni pari bi morali imeti možnost posvojiti otroka (Y).  

 Zaupanje v izobraževalni sistem (Y). 

 Zaupanje v zdravstveni sistem (Y). 

 Zaupanje v pravni sistem (Y). 

 Splav lahko vedno opravičimo (Y).  

 

Janez bi torej politiki pripisoval večji pomen kot Matej, medtem ko bi bila vera presenetljivo 

pomembnejša Mateju. Matej se bi (za razliko od Janeza) strinjal, da bi morali imeti 

homoseksualni pari možnost posvojiti otroka ter da lahko splav vedno opravičimo, kar 

sovpada s teorijo, ki pravi, da so pripadniki generacije Y najbolj tolerantna generacija 

doslej in da zagovarjajo pravico do samoodločanja. Prav tako bi Matej bolj zaupal v 

državne institucije, kar je ponovno skladno s teorijo glede ene izmed glavnih vrednot 

generacije Y – zaupanjem.  

 

Razlike so se pokazale pri sledečih vrednotah, merjenih na kategorialni merski lestvici: 

 Članstvo v prostovoljnih organizacij in aktivnosti za ohranjanje in zaščito okolja ali 

pravice živali.  

Ta vrednota bi se presenetljivo bolj izkazala pri Janezu, čeprav smo glede na teoretski 

okvir, ki govori, da so predstavniki generacije Y bolj kot katerakoli druga generacija 

doslej socialno zavedni, pričakovali, da se bo trditev izkazala za prevladujočo pri 

pripadnikih generacije Y, torej pri Mateju. 

 Član društva za šport in rekreacijo (bolj X). 

 Za sosede ne bi želel imeti ljudi z AIDS-om.  

S to trditvijo bi se bolj strinjal Janez, kar je ponovno skladno s teorijo o vrednoti 

tolerantnosti za predstavnike generacije Y. 

 Otroci od staršev pridobijo občutek za odgovornost. 
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Ta trditev bi se zdela Janezu najpomembnejša lastnost, ki jo otroci dobijo doma od 

staršev in sovpada s teorijo o pripadnikih generacije X, ki pravi, da jim je med 

najpomembnejšimi vrednotami vrednota odgovornost. 

 Splav je utemeljen, kadar ženska ni poročena.  

S to trditvijo bi se bolj strinjal Janez, Matej pa bi, kot smo videli že zgoraj, menil, da je 

splav vedno opravičljiv.  

 Matej bi označil osebno svobodo kot pomembnejšo od enakosti, medtem ko bi Janez 

označil enakost pomembnejšo od osebne svobode. Trditev je označila osebno svobodo 

kot dejstvo, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, enakost pa kot dejstvo, da 

nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike.  

Iz tega ponovno lahko sklepamo v skladu s teorijo, saj pripadniki generacije Y menijo, da 

so dosežki tisti, ki naj bodo podlaga za nagrado za dobro opravljeno delo ter jim je kot ena 

najpomembnejših vrednot neodvisnost in možnost svobodnega razporejanja časa, dela in 

načinov, kako doseči zastavljene cilje in naloge. 

 

5.2.2 Spol 

Trdimo torej, da med generacijama obstajajo razlike glede posameznih družbenih tematik in 

načina življenja, v večini pa do razlik ne prihaja. Glede na opravljeno analizo lahko 

zaključimo, da ne moremo trditi, da starost (pripadnost generacijam) v največji meri vpliva na 

vrednote. Prav tako ne moremo trditi, da izbrane demografske spremenljivke vplivajo na 

vrednote. Opazne so statistično značilne razlike glede strinjanja z vrednotami med spoloma. 

Razlike so se pokazale pri sledečih vrednotah, merjenih na številski merski lestvici: 

 Pomembnost družine, vere, politike v življenju 

 Tekmovalnost 

 Homoseksualnost lahko opravičimo 

 Oploditev z biomedicinsko pomočjo lahko opravičimo 

 Ponosen državljan Slovenije 

 Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj. 

 

Razlike so se pokazale pri sledečih vrednotah, merjenih na kategorialni merski lestvici: 

 Skrb za starejše, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi 

 Član organizacije za človekove pravice ali razvoj tretjega sveta 
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 Član društva za šport in rekreacija 

 Na delovnem mestu so pomembni prijetni ljudje, s katerimi delaš, zanesljivost 

zaposlitve, da je delo koristno za družbo, da je delo odgovorno, družini prijazno in da 

so vsi zaposleni enako obravnavani, 

 Otroci od staršev pridobijo trdo delo, občutek za odgovornost in strpnost in 

spoštovanje do drugih 

 

5.2.3 Izobrazba 

Za ugotavljanje razlik glede na stopnjo izobrazbe smo uporabili metodo analize variance 

(ANOVA) oziroma komplementarnega neparametričnega Kruskal Wallisovega testa v 

primeru porazdelitve, ki ne sledi normalni. V vseh primerih smo privzeli stopnjo značilnosti 

α=0,05. 

Razlike so se pokazale pri sledečih vrednotah, merjenih na številski merski lestvici: 

 Pomembnost družine, prostega časa, politike, vere v življenju 

 Delo vedno na prvem mestu. 

 Homoseksualni pari bi morali imeti možnost posvojiti otroka 

 Zaupanje v izobraževalni sistem 

 Zaupanje v medije (časopisi, radio, TV) 

 Zaupanje v EU 

 Zaupanje v politiko 

 Splav in evtanazija sta opravičljiva 

 Oploditev z biomedicinsko pomočjo lahko opravičimo 

 Ponosen državljan Slovenije 

 Priseljenci ne jemljejo delovnih mest Slovencem. 

 Zaradi priseljencev se ne povečuje število kaznivih dejanj. 

 Priseljenci ne obremenjujejo socialnega sistema države. 

 Delež priseljencev v prihodnje ne bo predstavljal grožnje družbi. 

 

Razlike glede na stopnjo izobrazbe so se pokazale pri sledečih vrednotah, merjenih na 

kategorialni merski lestvici: 

 Skrb za starejše, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi 
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 Članstvo v sindikatu 

 Delo z mladino 

 Član društva za šport in rekreacija 

 Za sosede ne bi želeli imeti ljudi druge rase, muslimane, ljudi z AIDSom, 

homoseksualcev, Židov in Romov.  

 Pri zaposlitvi je pomembna dobra plača, da se delo začne v zgodnjih urah, možnost 

lastne pobude, iniciative, da je delo koristno za družbo, veliko dopusta, da delo ustreza 

sposobnostim posameznika, družini prijazno delo in da so vsi zaposleni enako 

obravnavani 

 Otroci od staršev pridobijo samostojnost, trdo delo, občutek za odgovornost, varčnost, 

odločnost, vztrajnost 

 Splav je utemeljen, kadar ženska ni poročena 

 Višja je stopnja izobrazbe, bolj je pomembna osebna svoboda nasproti enakosti.  

 

Na podlagi analize ugotavljamo, da so razlike glede vrednot med spoloma bistveno bolj 

prisotne (12/68) kot medgeneracijske razlike (13/68), prav tako velja za razlike v stopnji 

izobraženosti (OŠ, SŠ, višja ali več) (25/70).   

Kljub temu lahko glede na opravljeno sekundarno analizo sklepamo, da obstajajo razlike med 

pripadniki generacije X in Y v vrednotah, čeprav so te razlike majhne oziroma so razlike 

glede na spol in izobrazbo bolj izrazite: 

 Generacija X in Y se po nekaterih izbranih vrednotah razlikujeta. Generaciji imata 

določene vrednote različne, v večini pa sta homogeni. 

 Kontrolne spremenljivke bolje razlikujejo glede posameznih vrednot kot pripadnost 

generacijam. Vrednote se razlikujejo glede na SPOL in IZOBRAZBO (bolj kot glede 

na pripadnost generacijam).  
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5.3 Lastna kvantitativna raziskava 

 

5.3.1 Metodološki okvir 

 

Pri izdelavi lastne raziskave bomo uporabili metodološke prijeme, ki temeljijo na metodah 

znanstvenega raziskovanja. Podatki za analizo so zbrani s pomočjo primarnih virov (anketa). 

Raziskava bo temeljila na uporabi deskriptivnega in analitičnega pristopa, kvantitativnega 

značaja. Metoda zbiranja podatkov bo anketiranje, tehnika zbiranja podatkov bo spletni 

anketni vprašalnik. Vprašalnik bomo sestavili na podlagi literature, sestavljen bo iz nekaj 

vsebinskih sklopov
15

.  

Podatke bomo obdelali s pomočjo statističnih metod za kvantitativno analizo podatkov. 

Podatki bodo tabelarično in grafično prikazani. Podatki bodo analizirani z uporabo 

statističnega paketa SPSS za Windowse 19, grafično odporo pa bo nudil program MS Excel. 

Raziskava bo vključevala načrt raziskave, opis vzorca, zbiranje podatkov in ureditev le-teh, 

obdelava pridobljenih podatkov s statističnimi metodami. Nazadnje pa predstavitev rezultatov 

raziskave in preveritev hipotez z zaključki in ugotovitvami.  

 

5.3.2 Opis populacije 

 

Reprezentativnost vzorca je odvisna od velikosti vzorca in načina izbire. Velikost vzorca 

določa število članov populacije, ki bi lahko bili vključeni vanj. Večji vzorec je bolj 

reprezentativen, ni pa to edini pogoj. Reprezentativni vzorec je reprezentativen za eno samo 

točno določeno populacijo. Njegov temeljni princip je, da ima vsaka enota enako verjetnost 

biti izbrana v vzorec (zato je potreben register vseh enot populacije). Pri spletnem anketiranju 

je problem v dejstvu, da so enote v anketo vključene na podlagi ne-verjetnostnega vzorca, kjer 

anketiranci sami izbirajo ali se bodo v raziskavo vključili. Ne glede na omenjeno dejstvo, pa 

raziskave potrjujejo (Fricker in drugi, 2005; Denscombe, 2005), da večjih razlik med spletnih 

in telefonskim anketiranjem ni oziroma le-te niso statistično značilne. Vsekakor pa se je 

potrebno zavedati, da tu kršimo predvsem starostno in izobrazbeno reprezentativnost.  

V našem primeru je velikost populacije končna in znana, podatki so dobljeni iz uradnih virov 

nacionalnega statističnega urada. Vprašanje pa je ali so imeli vsi zaposleni v RS res možnost  

                                                           
15

 Anketni vprašalnik v prilogi (Priloga 2). 
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Tabela 5.1: Generacija Y in X glede na izobrazbo, primerjava populacija in vzorec 

Generacija Y in X glede na: IZOBRAZBA 

Populacija 

ali vzorec 

n in 

% 

Gen 

X ali 

Y 

Izobrazba 

SKUPAJ 

OŠ ali 

manj 

Poklicna 

srednja 

poklicna 

Srednja 

šola 

Visoka/višja 

šola 
Univerzitetna 

Populacija 

n Y 304384 35315 2363 211679 54161 866 

X 338358 66963 3741 195040 66029 6585 

% Y 100,0% 11,6% 0,8% 69,5% 17,8% 0,3% 

X 100,0% 19,8% 1,1% 57,6% 19,5% 1,9% 

Vzorec 

n Y 102 0 1 17 8 76 

X 103 2 1 13 25 62 

% Y 100,0% 0,0% 1,0% 16,7% 7,8% 74,5% 

X 100,0% 1,9% 1,0% 12,6% 24,3% 60,2% 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012) 

 

Slika 5.1: Generacija Y, primerjava populacija, vzorec 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

(verjetnost) v raziskavi tudi dejansko sodelovati?  Metoda slučajnega izbora je pomembna, saj 

iz nje izhajajo implikacije glede statističnega sklepanja, ki temelji na numeričnih podatkih. 

Strogo formalno velja, da podatke zbrani na ne-reprezentativnih vzorcih, lahko uporabimo le 

v namene deskriptivne statistike za opis pojavov na danem vzorcu. Glede na dejstvo, da 

namen našega proučevanja ni posploševanje iz vzorca na populacijo lahko zaključimo, da je 

vzorec in izbran način zbiranja podatkov v tej fazi raziskovanja za nas optimalna izbira, tudi 

glede stroškovnega in časovnega vidika. 
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Iz grafikona (tabela 5.1.; slika 5.1.) je razvidno, da ko primerjamo vzorec s populacijo glede 

na izobrazbeno strukturo se izkaže, da smo v vzorec zajeli nadpovprečno visok delež visoko 

izobraženih pripadnikov generacije Y. Za namene naše raziskave sicer dejstvo ne predstavlja 

prevelike zagate, saj preučujemo motivacijske dejavnike pomembne v podjetjih z visoko 

izobraženimi zaposlenimi. 

Slika 5.2: Generacija X, primerjava populacija, vzorec 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Enako kot zgoraj, tudi za generacijo X (slika 5.2.) velja, da so v vzorec zajeti nadpovprečno 

izobraženi. 

Pri lastni kvantitativni raziskavi smo zaradi večjega vzorca in večje reprezentativnosti 

podatkov starostni razpon generacij v primerjavi z analizo SJM in analizo pol strukturiranih 

poglobljenih intervjujev (kjer smo fokusirano skupino preučevali v razmiku petih let na vsaki 

izmed skrajnih starostnih barier), razširili za pet let v mejne vrednosti kot sledeče: 

 Generacija Y (stari od 20 – 30 let) 

 Generacija X (stari od 40 – 50 let) 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo stanje izbranih 

pripadnikov generacije Y (starih od 20 – 30 let) in generacije X (starih od 40 – 50) glede na 

spol in status aktivnosti na dan 31.12.2011 sledeče (tabela 5.2):  
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Tabela 5.2: Izbrani predstavniki generacije X in Y glede na spol in status aktivnosti
16

 

 

X ali Y Prebivalci 

skupaj 

Aktivni - 

Skupaj 

Zaposleni Brezposelni Neaktivni - 

Skupaj 

skupaj Y 304384 188362 159302 29060 116022 

X   338358 307095 283053 24042 31263 

moški Y 159038 107170 92789 14381 51868 

X 172818 158840 146880 11960 13978 

ženske Y 145346 81192 66513 14679 64154 

X 165540 148255 136173 12082 17285 

Vir: Statistični urad RS (2011). 

 

Generacija Y – skupaj    Generacija Y – moški   Generacija Y – ženske 

  

 

Med populacijo izbranih predstavnikov Y, delež moških v skupni populacija znaša 52,2%, od 

tega je delež med aktivnim prebivalstvom 56,9%, med neaktivnim pa 44,7%. Med aktivnim 

prebivalstvom je delež zaposlenih moških 58,2%, brezposelnih pa 49,5%. Od vseh moških 

predstavnikov aktivnega prebivalstva izbrane skupine je zaposlenih 86,6%, brezposelnih pa 

13,4%. Delež neaktivnega prebivalstva med izbrano moško populacijo znaša 32,6%.  

                                                           
16

 Po pojasnilih SURS-a sestavljajo aktivno prebivalstvo delovno aktivne osebe in brezposelne osebe. 

Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe. Sem niso vključene 

osebe, ki opravljajo delo preko podjemnih ali avtorskih pogodb. Neaktivne osebe so vse osebe, stare15 

let in več, ki niso razvrščene med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe. To so učenci, 

dijaki, študenti, upokojenci in drugi neaktivni. 

Skupaj 

304.384 

Aktivni skupaj 

188.362 

Zaposleni 

159.302 

Brezposelni 

29.060 

Neakt. skupaj 

116.022 

Skupaj 

159.038 

Aktivni skupaj 

107.170 

Zaposleni 

92.789 

Brezposelni 

14.381 

Neakt. skupaj 

51.868 

Skupaj 

145.346 

Aktivni skupaj 

81.192 

Zaposleni 

66.513 

Brezposelni 

14.679 

Neakt. skupaj 

64.154 
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Delež žensk znaša 47,8% v skupni populaciji zajetih izbranih predstavnikov Y, od tega je 

delež med aktivnim prebivalstvom 43,1%, med neaktivnim pa 55,3%. Med aktivnim 

prebivalstvom je delež zaposlenih žensk 41,8%, brezposelnih pa 50,5%. Od vseh ženskih 

predstavnic aktivnega prebivalstva izbrane skupine je zaposlenih 81,9%, brezposelnih pa 

18,1%. Delež neaktivnega prebivalstva med izbrano žensko populacijo znaša 44,1%. 

Generacija X – skupaj  Generacija X – moški            Generacija X – ženske 

  

 

Med populacijo izbranih predstavnikov X, delež moških v skupni izbrani populacija znaša 

51,1%, enak delež imajo tudi med aktivnim prebivalstvom, med neaktivnim pa 44,7%. Med 

aktivnim prebivalstvom je delež zaposlenih moških 51,9%, brezposelnih pa 49,7%. Od vseh 

moških predstavnikov aktivnega prebivalstva izbrane skupine je zaposlenih 92,5%, 

brezposelnih pa 7,5%. Delež neaktivnega prebivalstva znaša 8%. 

 

Delež žensk znaša 48,9% v skupni populaciji zajetih izbranih predstavnikov X, od tega je 

delež med aktivnim prebivalstvom prav tako 48,9%, med neaktivnim pa 55,3%. Med 

aktivnim prebivalstvom je delež zaposlenih žensk 48,1%, brezposelnih pa 50,3%. Od vseh 

ženskih predstavnic aktivnega prebivalstva izbrane skupine je zaposlenih 91,8%, brezposelnih 

pa 8,2%. Delež neaktivnega prebivalstva znaša 10,4%. 

 

 

Skupaj 

338.358 

Aktivni skupaj 

307.095 

Zaposleni 

283.053 

Brezposelni 

24.042 

Neakt. skupaj 

31.263 

Skupaj 

172.818 

Aktivni skupaj 

158.840 

Zaposleni 

146.880 

Brezposelni 

11.960 

Neakt. skupaj 

13.978 

Skupaj 

165.540 

Aktivni skupaj 

148.255 

Zaposleni 

136.173 

Brezposelni 

12.082 

Neakt. skupaj 

17.285 
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Tabela 5.3: Generacija Y in X glede na spol in izobrazbo 

Generacija Y in X glede na: SPOL, IZOBRAZBA 

spol 

Gen 

X ali 

Y 

Izobrazba 

SKUPAJ 

Brez 

izobrazbe 

Nepop. 

OŠ 
OŠ 

Nižja 

poklicna 

Srednja 

poklicna 

Srednja 

strokovna, 

srednja 

splošna 

Visokošol. 

1. stopnje 

ipd. 

Visokošol. 

2. stopnje 

ipd. 

Visokošol. 

3. stopnje 

ipd. 

Spol - 

skupaj 

Y 304384 671 1761 32883 2363 45905 165774 27107 27054 866 

X 338358 733 5054 61176 3741 89442 105598 34782 31247 6585 

Moški Y 159038 391 866 22746 1595 32064 82424 9819 8750 383 

X 172818 381 3034 29414 2107 58175 49903 13528 12865 3411 

Ženske Y 145346 280 895 10137 768 13841 83350 17288 18304 483 

X 165540 352 2020 31762 1634 31267 55695 21254 18382 3174 

Vir: Statistični urad RS (2011). 

Kot je razvidno iz tabele 5.3. je glede na izobrazbo pri izbranih predstavnikih generacije X in 

Y stanje sledeče:  

Med izbranimi predstavniki generacije Y ima končano osnovno šolo ali manj 35.315 oseb, od 

tega je 24.003 predstavnikov moškega spola, kar znaša 68%; predstavnic ženskega spola s 

končano osnovno šolo ali manj je 11.312, kar znaša 32%. Nižjo poklicno in srednjo poklicno 

šolo ima 48.268 oseb, od tega delež moških oseb znaša 69,8%, ženskih pa 30,2%. Srednjo 

strokovno ali srednjo splošno šolo ima končano 165.774 oseb, od tega delež moških oseb 

znaša 49,7%, ženskih pa 50,3%. Prvo bolonjsko stopnjo, ki je primerljiva s staro višjo in 

visoko šolo ima 27.107 oseb, med katerimi delež moških oseb zajema 36,2% delež, ženskih 

pa 63,8%. Drugo in tretjo bolonjsko stopnjo, ki sta primerljivi s starim univerzitetnim, 

magistrskim in doktorskim študijem, ima 27.920 osebkov, med katerimi je delež moških oseb 

32,7%, ženskih pa 67,3%. 

Med izbranimi predstavniki generacije X ima končano osnovno šolo ali manj 66.963 oseb, od 

tega znaša delež moških 49%; žensk pa 51% Nižjo poklicno in srednjo poklicno šolo ima 

93.183 oseb, od tega delež moških oseb znaša 64,7%, ženskih pa 35,3%. Srednjo strokovno 

ali srednjo splošno šolo ima končano 105.598 oseb, od tega delež moških oseb znaša 47,3%, 

ženskih pa 52,7%. Prvo bolonjsko stopnjo, ki je primerljiva s staro višjo in visoko šolo ima 

34.782 oseb, med katerimi delež moških oseb zajema 63% delež, ženskih pa 37%. Drugo in 

tretjo bolonjsko stopnjo, ki sta primerljivi s starim univerzitetnim, magistrskim in doktorskim 

študijem, ima 37.832 osebkov, med katerimi je delež moških oseb 43%, ženskih pa 57%. 
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5.3.3 Vzorčenje, potek raziskave  

 

Anketiranje, ki se je izvajalo v obliki spletnega anketiranja, je potekalo med 14.9. in 

14.10.2011. Anketa je bila izvedena s tako imenovano snowball metodo, kar pomeni, da se je 

izvajala preko znancev v mreži raziskovalca, ti znanci so nadalje anketo poslali svojim 

znancem v mreži in tako naprej. Ker je interesna skupina raziskovalca predvsem generacija Y, 

smo stopili v stik tudi z zavodom Y in jih prosili, da distribuirajo anketo tudi med svoje člane. 

Zavedamo se, da ima spletno anketiranje določene pomanjkljivosti, vendar je zaradi omejenih 

stroškov (telefonska anketiranja stanejo več tisoč evrov) to edini smotrn način pridobivanja 

podatkov. Wright (2005) meni, da slabosti spletnih raziskav vključujejo negotovosti glede 

veljavnosti podatkov in vzorčenja ter posledično zaskrbljenost, ki se tiče izvajanja in 

ovrednotenja spletne ankete kot take. Lozar Manfreda in drugi (2000) menijo, da se lahko 

pojavljajo tudi napake, ki izvirajo iz neopazovanja in do katerih pride še pred začetkom 

zbiranja podatkov ter napake opazovanja, do katerih pride med samim merjenjem. Do napake 

nepokritja pride, ker nekatere enote niso del vzorčnega okvira, ki smo ga uporabili za 

identifikacijo članov ciljne populacije. Spletne ankete so tej napaki podvržene zato, ker 

internet uporablja samo del populacije, kar se nato izraža v družbeno-demografskih lastnostih 

pridobljenih vzorcev anketiranja. Lozar Manfreda in drugi (2000) nadalje menijo, da so 

značilnosti spletnega anketiranja tudi neverjetnostni vzorci, ker v raziskavo ni vključena 

celotna ciljna populacija. Vzorčna napaka se sicer s povečevanjem velikosti vzorca zmanjšuje, 

vendar se s povečevanjem velikosti vzorca na določeni točki vzorčna varianca ne spreminja 

več in ne more zmanjšati celotne napake ankete. Zaradi večje relevantnosti podatkov smo se, 

tako kot je navedeno že zgoraj, odločili za triangulacijo in še posebej, ker spletno anketiranje 

zapostavlja nižje izobražene, smo kontrolno spremenljivko IZOBRAZBA preverjati še 

dodatno s sekundarno analizo podatkov (SJM, 2008). 

 

Zanesljivost podatkov lahko v splošnem opredelimo kot sposobnost, da pridobivamo zelo 

podobne ali iste podatke ob ponovljenih meritvah na istih enotah in ob predpostavki, da se 

dejanske vrednosti niso spremenile. Po drugi strani pomeni veljavnost tudi dejstvo, da merimo 

to, kar želimo meriti, torej je veljavno raziskovanje tisto, ki dejansko raziskuje opredeljeni cilj 

in predmet raziskovanja (Ferligoj in drugi, 1995). Različne raziskave, ki so upoštevale 

raznolike kriterije, so pripeljale do zaključka, da kljub vsemu navedenemu dvoma v 

veljavnost rezultatov, ki so pridobljeni s spletnimi raziskavami, ni. Še več, spletne raziskave 

so se v nekaterih primerih izkazale celo za ustreznejšo izbiro zbiranja podatkov pred drugimi 



 

117 

 

načini zbiranja, kar se kaže predvsem v podajanju družbeno želenih odgovorov in dolžini 

odgovorov na vprašanjih odprtega tipa. Spletne ankete imajo (v primerjavi z drugimi 

metodami) tako drugačno stopnjo odgovorov, drugačno stopnjo pokritosti ter v nekaterih 

primerih drugačen način vzorčenja. Jäckle in drugi (2006) pravijo, da se stopnja pokritosti 

nanaša na vprašanje, ali so lahko v raziskavo vključeni vsi člani neke populacije. Iz tega lahko 

izpeljemo napako nepokritja, pri kateri nekateri člani populacije nimajo možnosti, da bi bili 

vključeni v vzorec, zaradi česar se nato lahko sprašujemo o vzorčni reprezentativnosti. 

 

5.3.4 Opis vprašalnika (spletno anketiranje) 

 

Spletno anketiranje pa ima tudi določene prednosti, predvsem dostopnost posameznikov na 

oddaljenih lokacijah, stroški raziskave so nizki ter avtomatizirano zbiranje podatkov nam 

omogoča določeno udobnost, saj racionalizira porabo časa in trud pridobivanja podatkov 

raziskovalca.  

Vprašalnik obsega tri sklope, v prvem delu nas je zanimalo kateri dejavniki, ki predstavljajo 

določene vrednote, vplivajo na delovno motivacijo. Dejavnike je bilo potrebno tudi razvrstiti 

in sicer na način, da so anketiranci po vrsti določili 5 najpomembnejših motivacijskih 

dejavnikov na delovnem mestu. Drugi sklop vprašanj zajema ugotavljanje splošne ravni 

zadovoljstva na delovnem mestu. Tretji sklop pa zajema dejavnike, ki povzročajo 

nezadovoljstvo na delovnem mestu. Dejavnike je bilo potrebno tudi razvrstiti in sicer na 

način, da so anketiranci po vrsti določili 5 najpomembnejših dejavnikov,  ki so povzročitelji 

nezadovoljstva na delovnem mestu. V zadnjem sklopu so sledila splošna vprašanja, ki 

zajemajo socialno demografske podatke anketirancev. V tem sklopu so vsa vprašanja zaprtega 

tipa, kjer je respondentu ponujenih nekaj možnih odgovorov. Omenjena vprašanja so zaprtega 

tipa in so merjena z Likertovo 6-stopenjsko letvico.  

Anketirancem je obljubljena anonimnost in uporaba vprašalnikov zgolj v raziskovalne 

namene. 

 

5.3.4.1 Stopnja neodgovorov 

Na povezavo na anketo je kliknilo 818 potencialnih respondentov, od tega je anketo zaključilo 

363. Stopnja odgovorov znaša 44%. Glede na namen proučevanja smo v analizi upoštevali le 
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predstavnike dveh proučevanih generacij kar je bilo v nagovoru izpostavljeno. Zanimali so 

nas:  

1. Stari od 20 do 30 let (generacija Y), 

2. Stari od 40 do 50 let (generacija X).  

Glede na omenjene omejitve smo v bazi obdržali še 205 enot, od tega smo pridobili mnenja 

102 predstavnikov generacije Y in 103 odgovorov predstavnikov generacije X. Zavedamo se, 

da smo zaradi izbire spletnega anketiranje kot načina zbiranja podatkov zanemarili mnenja 

nižje izobraženih predstavnikov generacije X. Povprečna starost pripadnikov generacije X je 

46 let, medtem ko je povprečna starost generacije Y 28 let, povprečne starosti so nekoliko 

višje glede na analizo sekundarnih podatkov pridobljene iz SJM raziskave. To pomeni, da 

imamo v obeh opazovanih vzorcih nekoliko starejše respondente. 

 

Starost 

Mean 
Standard 

Deviation 
Minimum Maximum Count 

Generacije 
generacija Y 27,78 1,88 20,00 30,00 102 

generacija X 45,70 3,28 40,00 50,00 103 

 

5.3.4.2 Zanesljivost vprašalnika (Cronbachova alfa) 

Vprašanja merjena na 5-stopenjski merski lestvici lahko preverimo glede na zanesljivost 

merske lestvice. Analiza je izvedena na vseh zbranih podatkih, torej n=363. 

Zanesljivost merjenja pomeni, da bomo ob ponovnem merjenju dobili iste rezultate. V praksi 

merjenja ne ponavljamo, ampak s pomočjo Crombach alfa koeficienta preverjamo ali je 

zanesljivost merjenja visoka. Kriterij zanesljivosti vprašalnika lahko v primeru nekoliko niha, 

v javnomnenjski anket so vrednosti nad 0,6 sprejemljive. 

Tabela 5.4: Test zanesljivosti merskega inštrumenta 

 

Cronbachova Alfa N 

Motivacijski dejavniki 0,921 30 

Dejavniki nezadovoljstva 0,937 30 

Vir: Rejec, lastna analiza (2011). 
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Na podlagi testa zanesljivosti se izkaže, da je naš vprašalnik zanesljiv, saj se vrednosti 

nahajajo nad vrednostjo 0,9.  

 

Pri vrednotenju zanesljivosti vprašalnika se držimo naslednje lestvice. Zanesljivost merjenja s 

to mero lahko označimo kot : 

 zgledno, če je Cronbachov koeficient α večji ali enak 0,80; 

 zelo dobro, če je Cronbachov koeficient α večji ali enak 0,70 in manjši od 

0,80; 

 zmerno, če je Cronbachov koeficient α večji ali enak 0,60 in manjši od 0,70; 

 komaj sprejemljivo, če je Cronbachov koeficient α manjši od 0,60. 

 

5.3.5 Pilotna študija  

Preden smo se resno lotili raziskave je bila izvedena pilotna študija, kjer smo testirali 

zanesljivost vprašalnika. Vprašalnik smo testirali na 16 osebah, razdelili smo ga med 

sodelavce, prijatelje in znance.  

 

Tabela 5.5: Test zanesljivosti merskega inštrumenta – pilotna študija 

  Cronbachova Alfa N  

Motivacijski dejavniki 0,848 30 

Dejavniki nezadovoljstva 0,880 30 

Vir: Rejec, lastna analiza (2011). 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo se odločili, da je vprašalnih dovolj zanesljiv, da se lahko 

resno poglobimo v raziskovanje motivacijskih dejavnikov in higienikov, ki bi utegnile 

motivirati generacijo X in Y. Potrdili namreč želimo ali teorija, ki jo je v petdesetih letih 

prejšnjega stoletja razvil industrijski psiholog, dr. Frederick Herzberg, in iz katere izhajajo 

mnoge kasnejše študije in raziskave, glede na družbene spremembe in glede na slovensko 

družbeno okolje, še drži. 
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5.3.6 Opis vzorca 

 

Demografske spremenljivke opravljajo v analizi vlogo kontrolnih spremenljivk. Tekom 

raziskave trdimo, da je starost (torej pripadnost generacijam) faktor, ki vpliva na 

razlikovanjem med vrednostmi glede motivacijskih dejavnikov in higienikov, zato je potrebno 

kontrolirati vpliv tudi omenjenih spremenljivk. Po končanem pregledu vzorca bomo iz opisne 

analize potegnili določene zaključke, ki jih bomo upoštevali tudi pri nadaljnjem sklepanju. V 

raziskavi se preverjajo demografske spremenljivke spola, izobrazbe, življenjskega okolja in 

premoženjskega statusa kot spremenljivke, katere imajo vpliv na vrednote motivatorjev in 

higienikov.  

 

5.3.6.1 Demografski podatki 

Na sestavljeni vprašalnik je o svoji letnici rojstva odgovorilo 318 anketirancev, od tega 37,2% 

moških in 62,8% žensk. Letnica rojstva anketirancev se je raztezala na intervalu med 

najstarejšim anketirancem rojen leta 1938 (74 let) in najmlajšim anketiranem rojenim leta 

1991 (21 let).  Porazdelitev anketirancev po starosti je prikazana na sliki 5.3.  

Slika 5.3: Letnica rojstva anketirancev 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Na vprašanje o kraju bivanja je odgovorilo 318 anketirancev. 50% anketirancev iz vzorca 

prihaja iz večjega mesta, 28% anketirancev iz majhnega mesta medtem ko 22% anketirancev 

prihaja iz vasi oziroma podeželja. Slika 5.3. prikazuje porazdelitev anketirancev iz celotnega 

vzorca. Porazdelitev anketirancev po kraju bivanja je prikazana na sliki 5.4.    
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Slika 5.4: Prikaz anketirancev po kraju bivanja 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Na vprašanje o zadnji končani izobrazbi je odgovorilo 318 anketirancev. Več kot 60% 

anketirancev ima univerzitetno izobrazbo ali več, bistveno manj, 21% anketirancev ima 

končano visoko ali višjo šolo, 18% anketirancev je zaključilo srednjo šolo, medtem ko 

poklicno srednjo šolo oziroma osnovno šolo ali manj je zaključil 1% anketirancev. Prikaz 

odgovorov anketirancev na vprašanje o stopnji zadnje končane izobrazbe se nahaja na sliki 

5.5. 

Slika 5.5: Prikaz anketirancev po stopnji zadnje končane izobrazbe 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Na vprašanje o povprečnem neto mesečnem zaslužku je odgovorilo 318 anketirancev. Skoraj 

40% anketirancev mesečno prejema 1.500€ ali več, 31% anketirancev prejema do 1.500€, 

nekoliko manj, 23% anketirancev prejema 1.000€ neto plače in najmanj, manj kot 10 % 

anketirancev prejema do 700€ povprečnega neto mesečnega zaslužka. Porazdelitev 

anketirancev po povprečnem neto mesečnem zaslužku je prikazana na sliki 5.6.  
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Slika 5.6: Prikaz anketirancev po povprečnem neto mesečnem zaslužku 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Na vprašanje o zaposlitvi v posameznem gospodarskem sektorju je odgovorilo 299 

anketirancev. V gospodarstvu ali zasebnem sektorju je zaposlen največji delež anketirancev, 

in sicer, več kot 60%, bistveno manj, 31% anketirancev prihaja iz delovnih mest v javni 

upravi in najmanj, le 8% anketirancev je samozaposlenih. Prikaz odgovorov anketirancev na 

vprašanje o zaposlitvi v gospodarskem sektorju je prikazana na sliki 5.7.    

 

Slika 5.7: Prikaz anketirancev po zaposlitvi v gospodarskih sektorjih 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

V datoteki smo ohranili 167 enot od skupno 363 izpolnjenih vprašalnikov, od tega je 98 

pripadnikov generacije Y, nekaj manj, torej 69 pa pripadnikov generacije X. 
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Slika 5.8: Spol, generacija X in Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.685
a
 1 .017 

Likelihood Ratio 5.719 1 .017 

Linear-by-Linear Association 5.657 1 .017 

N of Valid Cases 205   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.31. 

 

Glede spola med anketiranci glede na generacijo prihaja do statistično značilnih razlik 

(p>0,05).  Pričakovano je anketo izpolnilo nekoliko več žensk, ne glede ne generacijo. Mlajši 

moški so izkazali manjše zanimanje za anketo.  
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Slika 5.9: Kraj bivanja, generacija X in Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Tabela 5.6: Hi kvadrat testna statistika, kraj bivanja 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.676
a
 2 .097 

Likelihood Ratio 4.712 2 .095 

Linear-by-Linear Association 4.258 1 .039 

N of Valid Cases 205   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.88. 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Glede kraja bivanja (slika 5.9.) prihaja med anketiranci glede na generacijo do precejšnjih 

razlik.  Iz mesta prihaja večji delež predstavnikov generacije X (55,3%), prav tako velja za  

majhna mesta (23,5%). Večji delež predstavnikov generacije Y pa prihaja iz  podeželja 

(32,4%). Predstavniki generacije Y v večji meri prihaja iz ruralnega okolja, X pa iz urbanega. 

Ne glede na zaznane razlike pa statistični test kaže na neznačilno asociacijo med generacijama 

in krajem bivanja (p>0,05). Lahko rečemo, da razlike sicer obstajajo, ampak niso zadostne, da 

bi govorili o statistično značilnih razlikah. 
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Slika 5.10: Stopnja izobrazbe, generacija X in Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Tabela 5.7: Hi kvadrat testna statistika, izobrazba 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.707
a
 4 .013 

Likelihood Ratio 13.918 4 .008 

Linear-by-Linear Association 1.836 1 .175 

N of Valid Cases 205   

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00. 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

V vzorec smo večinoma zajeli zelo izobražene (slika 5.10.), predstavniki generacije Y so 

večinoma univerzitetno ali bolje izobraženi (74,5%), 16,7% pa jih ima dokončano srednjo 

šolo, le 7,8 visoko ali višjo šolo. Iz vrst generacije X imamo 60,2% predstavnikov 

univerzitetno ali bolje izobraženih, 24,3% z dokončano visoko ali višjo šolo in 12,6% 

predstavnikov pa jih ima dokončano srednjo šolo. Delež manj izobraženih je zanemarljiv. V 

splošnem je razbrati, da so predstavniki generacije Y v večji meri najvišje izobraženi, medtem 

ko med visoko ali višje izobraženi prevladujejo predstavniki generacije X, ampak je teh 

bistveno manj kot je univerzitetno izobraženih predstavnikov generacije X. Statistični test 

potrjuje asociacijo med generacijama in izobrazbeno strukturo (p<0,05).  
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Slika 5.11: Dohodek, generacija X in Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Tabela 5.8: Hi kvadrat testna statistika, dohodek 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 83.557
a
 3 .000 

Likelihood Ratio 95.707 3 .000 

Linear-by-Linear Association 77.148 1 .000 

N of Valid Cases 205   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.95. 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Razvidno je (slika 5.11.), da je finančno stanje predstavnikov generacije X veliko boljše, kar v 

veliki meri gre pripisovati delovnim izkušnjam, daljši delovni dobi in napredovanju na 

delovnem mestu skozi leta. Kar 65% predstavnikov generacije X prejema mesečni prihodek, 

ki presega 1500€, medtem ko večina predstavnikov generacije Y se uvršča v kategorijo do 

1000€. Generacija X je bolje izobražena, toda zardi manj bogatih delovnih izkušenj imajo 

nižje plače. Statistični test potrjuje asociacijo med generacijama in dohodkovno strukturo 

(p<0,05).  
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Slika 5.12: Sektor zaposlitve, generacija X in Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Tabela 5.9: Hi kvadrat testna statistika, sektor zaposlitve 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.193
a
 2 .551 

Likelihood Ratio 1.193 2 .551 

Linear-by-Linear Association 1.061 1 .303 

N of Valid Cases 191   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.19. 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Ko primerjamo po sektorju zaposlitve (slika 5.12.) ugotovimo, da bistvenih razlik med 

generacijama ni. Nekoliko več predstavnikov generacije Y je zaposlenih v javni upravi 

(31,9%), več predstavnikov generacije X pa v gospodarstvu, zasebnem sektorju (68,0%). 

Delež samozaposlenih je relativno nizek. Iz analize je razvidno, da sektor zaposlitve ni 

dejavnik, ki bi kaj doprinesel k razlikovanju med generacijama. Ne glede na sektor torej velja, 

da so mlajši sicer v povprečju bolj izobraženi, ampak je njihov zaslužek bistveno nižjo v 

primerjavi s starejšimi kolegi. Statistični test kaže na neznačilno asociacijo med generacijama 

in sektorjem zaposlitve (p>0,05). 
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5.3.7 Opisna statistika  

 

5.3.7.1 Motivacija 

Slika 5.13: Prikaz povprečnih vrednosti po posameznih trditvah za sklop motivacija  

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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Na prvi sklop vprašanj o motivacijskih dejavnikih je odgovorilo 363 anketirancev. Sklop 

vsebuje 30 pozitivnih trditev, kjer so odgovori narejeni na podlagi 6-stopenjske lestvice in 1 

ponazarja popolno nestrinjanje s trditvijo, 6 pa predstavlja popolno strinjanje s trditvijo. Na 

sliki 5.13. so prikazane povprečne vrednosti odgovorov anketirancev za vseh 30 trditev skupaj 

v padajočem vrstnem redu. Odgovor z najvišjo povprečno vrednostjo je prikazan prvi, 

medtem ko je trditev z najnižjo povprečno vrednostjo prikazana na dnu grafa. Največjo 

stopnjo strinjanja s strani anketirancev  imajo trditve:  

 Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 

 Dobri odnosi s sodelavci. 

 

Najnižjo povprečno stopnjo strinjanja s strani anketirancev imajo trditve: 

 Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti). 

 Možnost službenih potovanj. 

 Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev.  

 

Tabela 5.10: Dodatni motivacijski dejavniki navedeni s strani anketirancev 

Odgovori Frekvenca 

zadovoljstvo po opravljenem delu 1 

izziv 1 

uspešna izpolnitev zastavljenih ciljev 1 

vpliv, občutek vodenja... 1 

dobra plača,nagrade 1 

sproščenost, zaupanje 1 

delovna svoboda 1 

smiselnost, pomen in kakovost izdelka 1 

promocija dosežkov, referenčna vrednost dela 1 

ciljna skupina - odziv tistih, katerim je moja dejavnost 

namenjena (učenci) 

1 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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V sklopu motivacijskih dejavnikov je bilo eno odprto vprašanje, kjer so anketiranci podajali 

odgovore na vprašanje ali je še kakšen dodatni dejavnik, ki ga v prejšnjem sklopu vprašanj ni 

bilo navedenega in vpliva na anketirančevo visoko motiviranost. Navedenih je bilo 10 

dodatnih motivatorjev in so navedeni v tabeli 5.10.  

 

Po pregledu prvega sklopa vprašanj o motivacijskih dejavnikih, nas je zanimalo ali so delavci 

na svojem delovnem mestu motivirani. Na vprašanje je odgovorilo 354 anketirancev (slika 

5.14.). Več kot 50% anketirancev je motiviranih na delovnem mestu, zelo motiviranih je 25% 

anketirancev, bistveno manj, 15% anketirancev ni motiviranih na delovnem mestu, 3% jih 

sploh ni motiviranih in 14% anketirancev je neodločenih o njihovi motivaciji na delovnem 

mestu.   

 

Slika 5.14: Prikaz mnenja o motivaciji na delovnem mestu 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

V naslednjem sklopu vprašanj smo anketirance spraševali o karakterističnih dejavnikih na 

delovnem mestu. Trditve so anketiranci ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 

ponazarja, da se anketiranec s strditvijo popolnoma ne strinja in 5, da se anketiranec 

popolnoma strinja s trditvijo. Grafični prikaz na sliki 5.15. prikazuje povprečne vrednosti 

odgovorov na posamezne trditve. Trditve, ki so zabeležile najvišje povprečne vrednosti so 

prikazane na vrhu grafa, medtem ko trditve z najnižjimi povprečnimi vrednostmi so prikazane 

na dnu grafa.  
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Slika 5.15: Prikaz sklopa povprečnih vrednosti o karakterističnih dejavnikih na delovnem 

mestu 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Največjo stopnji strinjanja s strani anketirancev imajo trditve: 

 Svoje delo rada opravljam. 

 Na delo prihajam z veseljem. 

 Splošno gledano sem zadovoljna s svojim delom. 

 

Najnižjo stopnjo strinjanja s strani anketirancev so zabeležile trditve: 

 Večkrat mi je žal, da sem zaposlena v tem podjetju. 

 Vedno se oziram po trgu dela za boljšo služno. 

 Če bi imela možnost, bi takoj zamenjala službo.  

 

 

5.3.7.2 Nezadovoljstvo 

Na prvi sklop vprašanj o dejavnikih nezadovoljstva je odgovorilo 322 anketirancev. Sklop 

vsebuje 30 negativnih trditev, kjer so odgovori narejeni na podlagi 6-stopenjske lestvice in 1 

ponazarja popolno nestrinjanje s trditvijo, 6 pa predstavlja popolno strinjanje s trditvijo. Na 

sliki 5.16. so prikazane povprečne vrednosti odgovorov anketirancev za vseh 30 trditev skupaj 

v padajočem vrstnem redu. Odgovor z najvišjo povprečno vrednostjo je prikazan prvi,  
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Slika 5.16: Prikaz povprečnih vrednosti po posameznih trditvah za sklop nezadovoljstvo 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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medtem ko je trditev z najnižjo povprečno vrednostjo prikazana na dnu grafičnega prikaza. 

Največjo stopnjo strinjanja s strani anketirancev imajo trditve:  

 Slabi odnosi z nadrejenim. 

 Slabi odnosi s sodelavci. 

 Slabi sodelavci. 

 

Najnižjo povprečno stopnjo strinjanja s strani anketirancev imajo trditve: 

 Odsotnost službenih potovanj. 

 Pomanjkanje različnih ugodnosti. 

 Opravljanje dela, ki ni družbeno koristno. 

 

V sklopu dejavnikov nezadovoljstva je bilo eno odprto vprašanje, kjer so anketiranci podajali 

odgovore na vprašanje ali je še kakšen dodatni dejavnik, ki ga v prejšnjem sklopu vprašanj ni 

bilo navedenega in vpliva na anketirančevo visoko nezadovoljstvo na delovnem mestu. 

Navedenih je bilo 7 dodatnih dejavnikov nezadovoljstva in so navedeni v tabeli 5.11.  

 

Tabela 5.11: Dodatni dejavniki nezadovoljstva navedeni s strani anketirancev 

Odgovori Frekvenca 

slaba klima v podjetju 1 

stalno spreminjajoče in nasprotujoče si zahteve nadrejenih. 1 

to da vem, da se moja služba pojavlja tudi v domačem okolju, v mojem 

prostem času! 
1 

pomanjkanje strokovnosti 1 

nezaupanje v lastne sposobnosti 1 

neenaki startni pogoji 1 

nizka raven organizacijske kulture - netransparentnost, zaprta 

komunikacija, neprofesionalnost, priviligiranje na podlagi subjektivnih 

pred profesionalnimi faktorji. 

1 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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5.3.8 Primerjava med generacijama 

 

 Slika 5.17:  Povprečne vrednosti (aritmetična sredina) dejavnikov, ki zaposlene motivirajo, 

generacija X in Y 

17 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

  

                                                           
17

 * obstaja statistično značila razlika glede povprečnih vrednosti med generacijami (T-test). 
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Anketirance smo spraševali, da razmislijo o času, ko so bili pri delu NAJBOLJ 

MOTIVIRANI. Za vsak naveden dejavnik smo jih prosili, da označijo ali sploh in kako 

močno je posamezen dejavnik vplival na visoko motiviranost. Dejavnike so ocenjevali z 

ocenami od 1 (dejavnik SPLOH NE VPLIVA na mojo delovno motivacijo) do 6 (dejavnik 

POPOLNOMA VPLIVA na delovno motivacijo). Prosili smo jih, da ocenjujejo idealno 

situacijo, ne dejanskega stanja v podjetju, v katerem so trenutno zaposleni. 

 

Do statističnih razlike med povprečnimi vrednostmi ocen posameznih dejavnikov, ki za 

delavce predstavljajo motivacijskih faktor prihaja do razhajanj med predstavniki X in Y 

generacije. Dejavniki, ki v večji meri predstavljajo motivacijo za predstavnike generacije Y: 

 možnost napredovanja     (Y=4.6, X=4.3) 

 dobra plača, nagrade      (Y=4.8, X=4.5) 

 zabavno delo       (Y=4.6, X=4.1) 

 ugodni delovni pogoji oziroma razmere   (Y=4.9, X=4.6) 

Dejavniki, ki v večji meri predstavljajo motivacijo za predstavnike generacije X: 

 odgovornost pri delu     (Y=4.6, X=4.9) 

 neodvisnost pri delu      (Y=4.3, X=4.7). 

 možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije  (Y=3.8, X=4.2) 

 sodelovanje pri upravljanju podjetja    (Y=3.2, X=4.1) 

 ponos na organizacijo     (Y=3.7, X=4.0) 

 

 

Mateju Novaku bi na delovnem mestu veliko pomenila možnost napredovanja, da bi bilo 

delo zabavno, da bi bila plača visoka in nagrade na dosegu roke, ter da bi bili delovni 

pogoji ugodni. Za razliko od Mateja pa bi Janeza Horvata motivirala odgovornost in 

neodvisnost pri delu, možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije, sodelovanje pri 

upravljanju podjetja, ter ponos na lastno organizacijo.  
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Slika 5.18: Povprečne vrednosti (aritmetična sredina) dejavnikov, ki vplivajo na 

nezadovoljstvo zaposlenih, generacija X in Y 

18
 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Do statističnih razlike med povprečnimi vrednostmi ocen posameznih dejavnikov, ki vplivajo 

na nezadovoljstvo zaposlenih prihaja do razhajanj med predstavniki X in Y generacije. 

Dejavniki, ki v večji meri predstavljajo nezadovoljstvo za predstavnike generacije X: 

 nejasna vizija in strategija podjetja     (X=4.1, Y=3.6) 

 nesodelovanje pri upravljanju podjetja     (X=3.4, Y=2.8) 

 pomanjkanje odgovornosti pri delu     (X=4.2, Y=3.7) 

 odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije  (X=3.4, Y=3.0) 

                                                           
18

 * Obstaja statistično značilna razlika glede povprečnih vrednosti med generacijami (t-test). 
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Dejavniki, ki v večji meri predstavljajo nezadovoljstvo za predstavnike generacije Y: 

 nepriznavanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev  (X=4.5, Y=4.2) 

 neugodni delovni pogoji oziroma razmere    (X=3.7, Y=4.3) 

 nezabavno delo        (X=3.2, Y=3.7) 

 slaba plača, pomanjkanje nagrad     (X=4.2, Y=4.6) 

 slabi odnosi s sodelavci       (X=4.5, Y=4.9) 

 slabi odnosi z nadrejenim      (X=4.6, Y=5.0) 

 zaposlitev ni varna      (X=3.7, Y=4.3) 

 Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje (pomanjkanje prostega časa)  

         (X=3.8, Y=4.4). 

 

Nadalje smo respondente prosili, da s številkami od 1 do 5 označijo pet dejavnikov, ki najbolj 

vplivajo na motivacijo, pri čemer številka 1 pomeni najpomembnejši dejavnik za motivacijo. 

Janez Horvat bi torej izpostavil naslednje dejavnike:  

 Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 

 Dobra plača, nagrade. 

 Dobri odnosi s sodelavci.  

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje. 

 Delo mi predstavlja izziv. 

Matej Novak pa bi kot najpomembnejše za lastno motivacijo izpostavil dejavnike: 

 Dobra plača, nagrade. 

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje. 

 Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 

 Dobri odnosi s sodelavci.  

 Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; 

vpeljava zahtevnejših nalog). 

Prav tako smo respondente prosili, da s številkami od 1 do 5 označijo pet dejavnikov, ki 

najbolj vplivajo na njihovo nezadovoljstvo pri delu. 
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Predstavniki generacije X so izpostavili naslednje dejavnike nezadovoljstva: 

 Slabi odnosi z nadrejenim. 

 Slabi odnosi s sodelavci. 

 Slabi sodelavci. 

 Pomanjkanje priložnosti za osebnostno rast (izobraževanje, pridobivanje novih 

sposobnosti preko prakse, vpeljava zahtevnejših nalog). 

 Slaba organiziranost podjetja. 

Predstavniki generacije Y so izpostavili naslednje dejavnike nezadovoljstva: 

 Slabi odnosi z nadrejenim. 

 Slabi odnosi s sodelavci. 

 Slabi sodelavci. 

 Pomanjkanje priložnosti za osebnostno rast (izobraževanje, pridobivanje novih 

sposobnosti preko prakse, vpeljava zahtevnejših nalog). 

 Nepriznavanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev. 

Omenjene so trditve z več kot petkratnim pozicioniranju na prvem mestu. 

Spraševali smo ali so posamezniki na svojem delovnem mestu motivirani? 

Slika 5.19: Motiviranost na delovnem mestu, generacija X in Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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Med zelo motivirane se uvrščajo večinoma predstavniki generacije X, v ostalih kategorijah ni 

večjih razlik. 

Slika 5.20: Povprečne vrednosti (aritmetična sredina) strinjanja s trditvami, generacija X in Y 

19
 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

V skladu s teorijo definiramo dva dejavnika, ki sledita Herzbergovi motivacijski teoriji: 

1. Motivatorji (visoka motivacija 4+5+6, nizko nezadovoljstvo 1+2+3) 

2. Higieniki (nizka motivacija 1+2+3, visoko nezadovoljstvo 4+5+6) 

Poglejmo, katere dejavnike imajo pripadniki generacije Y za motivacijske, ter katere 

dejavnike smatrajo kot motivacijske pripadniki generacije X, ter kje prihaja do razlik. 

 

  

                                                           
19

 * Obstaja statistično značilna razlika glede povprečnih vrednosti med generacijami (t-test). 
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Ključni motivacijski dejavniki generacije Y so razvidni iz tabele 5.12.: 

Tabela 5.12: Motivatorji generacije Y 

DEJAVNIKI Y 

Jasna vizija in strategija podjetja. 44 

Fleksibilni delovni čas. 36 

Neodvisnost pri delu. 35 

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 33 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 32 

Možnost službenih potovanj. 30 

Opravljanje družbeno koristnega dela. 29 

Odgovornost pri delu. 26 

Timsko delo. 25 

Delo mi predstavlja izziv. 25 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 22 

Pregled nad celotnim potekom dela. 20 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. 20 

Ponos na organizacijo. 19 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti…). 19 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 18 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere. 18 

Priznanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev. 17 

Možnost napredovanja. 16 

Dobra organiziranost podjetja. 16 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 16 

Dobra plača, nagrade. 16 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 16 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 15 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 14 

Dobri sodelavci. 14 

Dobri odnosi s sodelavci. 12 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 11 

Varnost zaposlitve. 11 

Dobri odnosi z nadrejenim. 9 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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Ključni motivacijski dejavniki generacije X so: 

Tabela 5.13: Motivatorji generacije X 

DEJAVNIKI X 

Jasna vizija in strategija podjetja. 42 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere. 39 

Neodvisnost pri delu. 37 

Fleksibilni delovni čas. 37 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 34 

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 32 

Delo mi predstavlja izziv. 31 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 29 

Opravljanje družbeno koristnega dela. 28 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 28 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. 22 

Dobri sodelavci. 22 

Varnost zaposlitve. 21 

Možnost službenih potovanj. 21 

Timsko delo. 21 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 20 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 19 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 19 

Ponos na organizacijo. 19 

Pregled nad celotnim potekom dela. 18 

Odgovornost pri delu. 18 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 18 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti…). 18 

Možnost napredovanja. 17 

Dobra organiziranost podjetja. 17 

Dobra plača, nagrade. 16 

Dobri odnosi s sodelavci. 16 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 16 

Priznanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev. 15 

Dobri odnosi z nadrejenim. 11 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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Na podlagi tabele 5.12. in 5.13. smo naredili primerjavo, kje prihaja do razlik med 

generacijama glede motivacijskih dejavnikov. Razlike so razvidne iz tabele 5.14. 

 

Tabela 5.14: Razlike med generacijama glede motivacijskih dejavnikov 

MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI Y X RAZLIKA 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere. 18 39 21 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 16 29 13 

Varnost zaposlitve. 11 21 10 

Dobri sodelavci. 14 22 8 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 22 28 6 

Delo mi predstavlja izziv. 25 31 6 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; 

vpeljava zahtevnejših nalog). 

14 19 5 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 11 16 5 

Dobri odnosi s sodelavci. 12 16 4 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 16 20 4 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 15 18 3 

Dobri odnosi z nadrejenim. 9 11 2 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. 20 22 2 

Neodvisnost pri delu. 35 37 2 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 32 34 2 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 18 19 1 

Možnost napredovanja. 16 17 1 

Dobra organiziranost podjetja. 16 17 1 

Fleksibilni delovni čas. 36 37 1 

Dobra plača, nagrade. 16 16 0 

Ponos na organizacijo. 19 19 0 

Opravljanje družbeno koristnega dela. 29 28 -1 

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 33 32 -1 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške 

zmogljivosti…). 

19 18 -1 

Priznanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev. 17 15 -2 

Pregled nad celotnim potekom dela. 20 18 -2 

Jasna vizija in strategija podjetja. 44 42 -2 

Timsko delo. 25 21 -4 

Odgovornost pri delu. 26 18 -8 

Možnost službenih potovanj. 30 21 -9 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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Ključne razlike med generacijama (tabela 5.14.) glede motivacijskih dejavnikov, kjer 

posamezen dejavnik pripadniki generacije X v večji meri dojemajo kot pomemben: 

 Ugodni delovni pogoji oziroma razmere. 

 Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 

 Varnost zaposlitve. 

 Dobri sodelavci. 

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 

 Delo mi predstavlja izziv. 

 Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; 

vpeljava zahtevnejših nalog). 

 Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 

 

Ključne razlike med generacijama glede motivacijskih dejavnikov, kjer posamezen dejavnik 

pripadniki generacije Y v večji meri dojemajo kot pomemben: 

 Timsko delo. 

 Odgovornost pri delu. 

 Možnost službenih potovanj. 

 

Pripadnikom generacije X ni pomembno, da je njihov status oziroma položaj v službi 

ugleden, bistveno bolj jim je pomembno, da so pri delu neodvisni, medtem ko pripadniki 

generacije Y bolj zagovarjajo timsko delo in soodvisnost v delovnem procesu. Pripadniki 

generacije Y zagovarjajo fleksibilen delovni čas in jasno vizijo in cilje podjetja. Ugodnosti, ki 

naj jim bi jih nudil delodajalec, postavijo pred odgovornost pri delu. Delavci, ki so bili 

navajeni delovati v časih polpretekle zgodovine cenijo možnost uporabe vrhunske tehnike in 

tehnologije, kar je za mlajšo generacijo samoumevno. Pripadniki generacije X si želijo 

minimalnega nadzora in jih motivira, če so ponosni na organizacijo v kateri so zaposleni. 

 

Za pripadnike generacije X predstavljata dejavnika minimalni nadzor s strani vodij in 

sodelavcev in fleksibilni delovni čas higienika. Generacija Y glede higienikov ni medsebojno 

usklajena. 
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Generacija X 

 

Slika 5.21: Absolutno število respondentov, ki določenemu dejavniku pripisujejo lastnost 

motivacijskega dejavnika oziroma higienika, generacija X 

 

 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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Generacija Y 

Slika 5.22: Absolutno število respondentov, ki določenemu dejavniku pripisujejo lastnost 

motivacijskega dejavnika oziroma dejavnika higienika, generacija Y 

 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

V tabeli 5.15. izpostavimo ključne dejavnike, ki jih predstavniki generacije X in Y dojemajo 

kot glavne motivacijske dejavnike oziroma dejavnike, ki predstavljajo higienike. Kot že 

razvidno iz zgornjih slik igra veliko več dejavnikov vlogo motivatorjev. Opozoriti pa je 

potrebno na dejstvo, da higieniki izhajajo iz vprašanja o nezadovoljstvu, ki ga ljudje 

pogostokrat potlačijo in s časom pozabijo . Ko govorimo o higienikih, moramo imeti v mislih, 

da človek dejavnike, ki pri njem povzročajo nezadovoljstvo, ali sprejme v procesu primerjanja 

le te-teh z dejavniki motivacije, pri čemer racionalno ugotovi, da je motivacijskih dejavnikov 

več in da so ti v njegovi hierarhiji potreb razvrščeni višje, so torej pomembnejši in zato 

rečemo, da je ta oseba opravila neke vrste kompenzacijo; ali pa je dejavnike nezadovoljstva 

zanikala ali celo potlačila v nezavedno sfero osebnosti, saj bi soočenje z njimi povzročalo 

frustracije, kar bi v konkretnem primeru pomenilo, da glavni dejavniki nezadovoljstva s strani  
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Tabela 5.15: Motivatorji in higieniki za X in Y 

MOTIVATORJI HIGIENIKI 

Generacija X Generacija Y Generacija X Generacija Y 

Jasna vizija in strategija podjetja. Jasna vizija in strategija 
podjetja. 

Povečan nadzor s 
strani vodij in 
sodelavcev. 

Nejasna vizija in 
strategija podjetja. 

Ugodni delovni pogoji oziroma 
razmere. 

Fleksibilni delovni čas. Nejasna vizija in 
strategija podjetja. 

Povečan nadzor s strani 
vodij in sodelavcev. 

Neodvisnost pri delu. Neodvisnost pri delu. Zaposlitev ni varna. Pomanjkanje ponosa na 
organizacijo. 

Fleksibilni delovni čas. Zabavno delo (delo, pri 
katerem se zabavam). 

Odsotnost možnosti 
napredovanja. 

Zavest, da delo posega v 
moje zasebno življenje 
(pomanjkanje prostega 
časa). 

Možnost uporabe vrhunske 
tehnike in tehnologije. 

Možnost uporabe 
vrhunske tehnike in 
tehnologije. 

Slaba organiziranost 
podjetja. 

Neugleden lasten status 
oziroma položaj v 
podjetju. 

Zabavno delo (delo, pri katerem 
se zabavam). 

Možnost službenih 
potovanj. 

Pomanjkanje ponosa 
na organizacijo. 

Nepreglednost nad 
celotnim potekom dela. 

Delo mi predstavlja izziv. Opravljanje družbeno 
koristnega dela. 

  Zaposlitev ni varna. 

Minimalni nadzor s strani vodij in 
sodelavcev. 

Odgovornost pri delu.   Nefleksibilni delovni čas. 

Opravljanje družbeno koristnega 
dela. 

Timsko delo.     

Zanimivo delo, ki me motivira in 
izpopolnjuje. 

Delo mi predstavlja izziv.     

Ugleden lasten status oziroma 
položaj v podjetju. 

Zanimivo delo, ki me 
motivira in izpopolnjuje. 

    

Dobri sodelavci. Pregled nad celotnim 
potekom dela. 

    

Varnost zaposlitve.       

Možnost službenih potovanj.       

Timsko delo.       

Pohvale s strani nadrejenih in 
sodelavcev. 

      

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

anketirancev niso navedeni, saj je osnovni obrambni mehanizem potlačitve poskrbel za 

potlačitev glavnih dejavnikov nezadovoljstva. Tako se na primer pri obeh generacijah visoko 
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po pomembnosti uvršča motivacijski dejavnik »Dobri odnosi s sodelavci«, iz spodnje tabele 

pa je razvidno, da med dejavniki nezadovoljstva ni dejavnika »Slabi odnosi s sodelavci«, za 

katere predvidevamo, da se realno pojavljajo z visoko pogostostjo. Naše ugotovitve te teze ne 

zanikajo, le anketiranci slabih odnosov s sodelavci niso navajali med dejavnike 

nezadovoljstva prav zaradi obrambnega mehanizma potlačitve, opisanega zgoraj.  

Generacijo X predstavljajo odrasli delavci s pestrimi delovnimi izkušnjami, njih motivirajo 

nekoliko drugačne stvari kot predstavnike generacije Y. V splošnih motivacijskih dejavnikih 

se generaciji ujemata, to velja za dobre odnose med sodelavci, dobre sodelavce na splošno in 

občutek dosežka ob dobro opravljenem delu (pohvala je bolj učinkovita od graje). 

Predstavnikom generacije X je pomembno, da imajo nad celotnim potekom dela pregled, da 

jim delo predstavlja izziv, ter ob tem lahko osebnostno rastejo. Kar je popolnoma razumljivo, 

saj pri odraslih ljudeh delo spet pridobiva središčno vlogo (kar predvsem velja za višje 

izobražene (kar velja za naš vzorec)). Dobri odnosi s sodelavci tu igrajo drugačno vlogo kot 

pri mlajši generaciji. Njihov namen je predvsem socializacijski, sproščanje napetosti, glajenje 

konfliktov.  Predstavniki generacije X so šolanje so zaključili, otroci so najverjetneje že 

samostojni, spet lahko vso pozornost usmerjajo v delo. Za predstavnike generacije Y pa velja, 

da so to mlajši ljudje, v primeru, da so višje izobraženi pomeni, da so pred nedavnim 

zaključili s šolanjem ali študirajo ob delu. Zanje motivacijski dejavniki igrajo nekoliko 

drugačno vlogo kot pri starejših. 

 

Če primerjamo motivatorje in higienike, ugotovljene z kvantitativno analizo, ugotavljamo, 

da bi imela tako Janez kot Matej precej enake poglede in delovne vrednote. Do razlik 

prihaja le pri nekaterih dejavnikih, in sicer bi na Janezovo delovno motivacijo za razliko od 

Matejeve vplivali ugodni delovni pogoji, minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev, 

ugleden lasten status v podjetju, dobri sodelavci, varna zaposlitev in pohvale. Mateju bi bilo 

pomembno še, da bi imel pregled nad celotnim potekom dela ter povečana odgovornost pri 

delu. 

Prav tako bi si bila Janez in Matej podobna tudi pri dejavnikih, ki jih bi smatrala za 

higienike, nekaj je pa tudi razlik. Janez bi kot higienične faktorje videl odsotnost možnosti 

napredovanja ter slaba organiziranost podjetja, medtem ko bi Mateja motilo, če bi delo 

posegalo v njegovo privatno življenje (nefleksibilen delovni čas), če ne bi imel pregleda nad 

celotnim potekom dela ter če ne bi imel uglednega položaja v podjetju. 
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5.3.9 Primerjava povezanosti 

 

Slika 5.23: Testiranje statistične značilnosti povezanosti 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Korelacija med motivacijskimi dejavniki in dejavniki nezadovoljstva, ločeno po generacijah 

Opazujemo dve neodvisni povezavi, saj imamo opravka z dvema neodvisnima vzorcema 

(generacija X in generacija Y). Preveriti želimo ali je razlika med povezavama statistično 

značilno različna glede na posamezen vzorec. Zanima nas ali sta dejavnika motivacije in 

nezadovoljstva, ki obravnavata isto kategorijo na enak način povezana v obeh opazovanih 

generacijah. Visoka stopnja povezanosti pomeni, da bolj kot je izražen nek dejavnik kot 

Korelacija motivacija-nezadovoljstvoGenY GenX

Sig. (obstajajo 

razlike v 

koralacijah med 

generacijama)

delo kot izziv 0,54 0,49 0,20 0,29

varnost zaposlitve 0,47 0,58 0,32 0,26 *

nadzor 0,34 0,37 0,13 0,24

organiziranost podjetja 0,32 0,39 0,17 0,22

osebnostna rast 0,52 0,65 0,46 0,19 *

preglednost nad  potekom dela 0,37 0,40 0,23 0,17

občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu 0,38 0,51 0,34 0,16

zabavno delo 0,45 0,53 0,37 0,16

strategija podjetja 0,35 0,36 0,22 0,14

odnosi z nadrejenim 0,44 0,51 0,37 0,13

zanimivo delo 0,28 0,34 0,22 0,12

možnosti napredovanja 0,51 0,52 0,42 0,11

plača,  nagrade 0,47 0,49 0,40 0,09

fleksibilni delovni čas 0,37 0,35 0,26 0,09 *

družbeno koristno delo 0,48 0,56 0,51 0,06

delovni pogoji 0,44 0,47 0,42 0,05

pomanjkanje prostega časa 0,58 0,56 0,52 0,04

ugleden  status 0,45 0,46 0,43 0,03

upravljanje podjetja 0,27 0,27 0,25 0,02

odvisnost 0,29 0,20 0,20 0,00

ugodnosti (šport in aktivnosti) 0,61 0,61 0,61 0,00

sodelavci 0,32 0,29 0,30 -0,01

odnosi s sodelavci 0,37 0,40 0,42 -0,02

vrhunska tehnologija 0,53 0,43 0,46 -0,03

službena potovanja 0,67 0,67 0,71 -0,05

pohvale s strani sodelavcev 0,53 0,50 0,59 -0,08 *

timsko delo 0,58 0,49 0,59 -0,10

odgovornost 0,40 0,32 0,46 -0,14

ponos 0,50 0,33 0,56 -0,23 *

priznavanje dosežkov 0,46 0,28 0,58 -0,30 **
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motivator, viša se tudi stopnja nezadovoljstva v primeru odsotnosti istega dejavnika ( obratno 

sorazmeren odnos).  

Za izračun statistično značilnih razlik med korelacijami smo uporabili Steigerjev Z-test, ki je 

namenjen preverjanju povezanosti korelacij v populaciji. Raje, kot za Hotellingov t-test se 

odločimo za omenjen test, saj ta test ne povzroča precenjene t- vrednosti, kar se lahko odrazi 

v napaki 1.vrste. Poleg samega testa, tekom analize opravimo tudi Fisherjevo transformacijo, 

saj se lahko v podatkih izkaže, da korelacijski koeficienti - r niso normalno porazdeljeni. 

Izvedemo transformacijo iz r vrednosti v Z-vrednosti. 

Dvostransko Z kritično vrednost, ki je pod 1,96, torej je p<0,05, označimo z *, ko je Z pod 

2,58, p<0,01, pa z **. Omenjen test je na voljo za izračun v prosto dostopnem programu FZT 

Computator
20

. 

Korelacija nam v bistvu pove, kolikšna je stopnja ujemanja med motivacijskimi dejavniki in 

dejavniki nezadovoljstva. Zanimalo nas je ali dejavniki, ki ljudi motivirajo, v svoji odsotnosti 

predstavljajo tudi frustracijo za delavca?  

Iz sheme (slika 5.23.) je razvidno, da pri posameznih dejavnikih prihaja med generacijami do 

razlik. Kar nekaj je takih dejavnikov, kjer so razlike v korelacijah statistično značilne.  Z 

rdečo so obarvani primeri, ko je korelacija za generacijo X višja v primerjavi s korelacijo za 

generacijo Y. Obratno velja za modro barvo. Skupna povezanost je predstavljena v drugem 

stolpcu. 

Znotraj generacije X je zaznati močno povezanost pri naslednjih dejavnikih: 

 službena potovanja 

 ugodnosti (šport in aktivnosti) 

 timsko delo 

 pohvale s strani sodelavcev 

 priznavanje dosežkov  

 ponos 

 pomanjkanje prostega časa 

 družbeno koristno delo. 

 

                                                           
20

 Dostopen na spletni strani http://psych.unl.edu/psycrs/statpage/regression.html.  

http://psych.unl.edu/psycrs/statpage/regression.html
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Znotraj generacije Y je zaznati močno povezanost pri naslednjih dejavnikih: 

 službena potovanja 

 osebnostna rast  

 ugodnosti (šport in aktivnosti) 

 varnost zaposlitve 

 pomanjkanje prostega časa 

 družbeno koristno delo 

 zabavno delo 

 možnosti napredovanja 

 odnosi z nadrejenim 

 občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu 

 pohvale s strani sodelavcev. 

 

Pri naslednjih dejavnikih sta obe generaciji skladni: 

 delovni pogoji  

 pomanjkanje prostega časa 

 ugleden  status  

 upravljanje podjetja 

 odvisnost  

 ugodnosti (šport in aktivnosti) 

 sodelavci 

 odnosi s sodelavci 

 vrhunska tehnologija 

 službena potovanja. 

 

 

Zanima nas, kje se v največji meri pojavljajo razlike med generacijama (tabela 5.16.). 
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Tabela 5.16: Razlike med X in Y 

Dejavniki, ki predstavljajo tako motivacijo, kot 

frustracijo v svoji odsotnosti, specifični za X generacijo 

Dejavniki, ki predstavljajo tako motivacijo, kot 

frustracijo v svoji odsotnosti, specifični za Y generacijo 

službena potovanja delo kot izziv 

pohvale s strani sodelavcev varnost zaposlitve 

timsko delo nadzor 

odgovornost organiziranost podjetja 

ponos osebnostna rast 

priznavanje dosežkov preglednost nad  potekom dela 

 
občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu 

 
zabavno delo 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

5.3.10 Kontrolne spremenljivke 

 

Po sledeči razporeditvi smo preverjali ali obstajajo statistično značilne povezanosti nad 

trditvami o motivaciji in nezadovoljstvu po posameznimi demografskimi dejavniki.  

Statistika hi-kvadrat se uporablja za ugotavljanje ali se dejanske vrednosti nekega 

preučevanega pojava statistično značilno razlikujejo od pričakovanih vrednosti. V 

nadaljevanju bomo uporabili statistiko hi-kvadrat za pregledovanje ali se mnenja o 

motivatorjih in higienikih razlikujejo po generaciji, izobrazbi, premoženju in kraju bivanja. 

Zanima nas vpliv posamezne kontrolne demografske spremenljivke na mnenja o motivatorjih 

in higienikih za sklopa tridesetih vprašanj o motivaciji in nezadovoljstvu.  

Test hi-kvadrat napravi dvoje. Dejanskim in teoretičnim frekvencam pritrdi število, s katerim 

merimo odstopanje frekvenc. Čim večje je dobljeno število, tem večje je odstopanje. Za 

odstopanje dopuščamo dve razlagi. Lahko, da gre za slučajno odstopanje ali pa za 

sistematično odstopanje, torej teoretične frekvence ne ustrezajo dejanski porazdelitvi.  V tem 

primeru gre za preverjanje ali prihaja do naključnega odstopanja ali pa, da demografske 

spremenljivke vplivajo na porazdelitev mnenj o motivatorjih in higienikih.  
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Pri trditvah, ki so označene z X v spodnjih tabelah (tabeli 5.17., 5.18.) naznanjajo statistično 

značilen vpliv posamezne demografske spremenljivke za posamezni sklop vprašanj o 

motivaciji in higienikih.  

 

5.3.10.1 Motivacija 

Analiza je pokazala, da na odgovore nekaterih vprašanj ima vpliv več kontrolnih 

spremenljivk. V primeru sklopa motivacije, ko kontroliramo po starosti (starostna razreda za 

X in Y), lahko izpostavimo naslednje vplive pri odgovorih na vprašanja: 

 Jasna strategija in vizija podjetja 

 Sodelovanje pri upravljanju podjetja,  

 Zabavno delo,  

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 

 

Ko smo kontrolirali po izobrazbi, so se statistično značilni vplivi izkazali pri naslednjih 

trditvah motivatorjev: 

 Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu,  

 Osebnostna rast,  

 Možnost službenih potovanj,  

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 

 

Pri kontroliranju demografske spremenljivke premoženje, smo ugotovili vpliv nad trditvami: 

 Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu,  

 Pregled nad celotnim potekom dela,  

 Jasna vizija in strategija podjetja,  

 Neodvisnost pri delu, 

 Ponos na organizacijo,  

 Sodelovanje pri upravljanju podjetja,  

 Delo mi predstavlja izziv, 

 Zabavno delo. 

 



 

153 

 

Tabela 5.17: Statistično značilne povezanosti po generaciji, izobrazbi, dohodku in kraju 

bivanja za sklop motivacije.  

Statistično značilna povezanost 

Trditve 
Starost   

(X, Y) 
Izobrazba Dohodek 

Kraj 

bivanja 
Spol 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.  X X   

Priznanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev.     X 

Pregled nad celotnim potekom dela.   X  X 

Odgovornost pri delu.     X 

Možnost napredovanja.     X 

Osebnostna rast.  X   X 

Jasna vizija in strategija podjetja. X  X X X 

Dobra organiziranost podjetja.     X 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev.      

Dobri odnosi z nadrejenim.     X 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere.      

Dobra plača, nagrade.    X X 

Dobri odnosi s sodelavci.      

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje.      

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju.     X 

Varnost zaposlitve.     X 

Neodvisnost pri delu.   X  X 

Možnost službenih potovanj.  X   X 

Opravljanje družbeno koristnega dela.      

Ponos na organizacijo.   X  X 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje.  X    

Timsko delo.     X 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. X  X  X 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev.     X 

Delo mi predstavlja izziv.   X  X 

Zabavno delo. X  X   

Fleksibilni delovni čas.     X 

Dobri sodelavci.    X  

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. X    X 

Različne ugodnosti.     X 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 
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Pri kontroliranju za kraj bivanja so se izkazali vplivi demografske spremenljivke pri 

naslednjih trditvah: 

 Jasna vizija in strategija podjetja, 

 Dobra plača, nagrade, 

 Dobri sodelavci.  

 

Pri kontroliranju demografske spremenljivke spol so se statistično značilni vplivi izkazali pri 

naslednjih trditvah motivatorjev: 

 Priznanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev, 

 Pregled nad celotnim potekom dela, 

 Odgovornost pri delu, 

 Možnost napredovanja, 

 Osebnostna rast, 

 Jasna vizija in strategija podjetja, 

 Dobra organiziranost podjetja, 

 Dobri odnosi z nadrejenim, 

 Dobra plača, nagrade, 

 Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju, 

 Varnost zaposlitve, 

 Neodvisnost pri delu, 

 Možnost službenih potovanj, 

 Ponos na organizacijo, 

 Timsko delo, 

 Sodelovanje pri upravljanju podjetja, 

 Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev, 

 Delo mi predstavlja izziv, 

 Fleksibilni delovni čas, 

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije, 

 Različne ugodnosti. 
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5.3.10.2 Higieniki 

Tabela 5.18: Statistično značilne povezanosti po generaciji, izobrazbi, premoženju in kraju 

bivanja za sklop higienikov.  

Statistično značilna povezanost 

Trditve Generacija Izobrazba Premoženje 
Kraj 

bivanja 
Spol 

Neugleden lasten status oziroma položaj v 

podjetju. 
  X   

Nejasna vizija in strategija podjetja. X  X X X 

Nepriznavanje dosežkov s strani vodje oziroma 

sodelavcev. 
    X 

Nesodelovanje pri upravljanju podjetja. X  X  X 

Netimsko delo.     X 

Neugodni delovni pogoji oziroma razmere. X    X 

Nezabavno delo.    X  

Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in 

tehnologije. 
X  X  X 

Odsotnost službenih potovanj.     X 

Odvisnost od drugih pri svojem delu.     X 

Pomanjkanje odgovornosti pri delu.     X 

Pomanjkanje ponosa na organizacijo.     X 

Pomanjkanje priložnosti za osebnostna rast .     X 

Povečan nadzor s strani vodij in sodelavcev.   X   

Slaba organiziranost podjetja.     X 

Zaposlitev ni varna.   X   

Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje. X  X   
 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

Analiza je pokazala, da na odgovore nekaterih vprašanj ima vpliv več kontrolnih 

spremenljivk. V primeru sklopa higienikov, ko kontroliramo po generaciji, lahko izpostavimo 

naslednje vplive pri odgovorih na vprašanja: 

 Nejasna vizija in strategija podjetja,  

 Nesodelovanje pri upravljanju podjetja. 

 Neugodni delovni pogoji oziroma razmere, 

 Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije, 

 Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje. 
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Ko smo kontrolirali po izobrazbi, nismo zasledili nobenega statistično značilnega vpliva na 

posamezno trditev v sklopu higieniki. Torej, izobrazba ni dober pokazatelj ločevanja med 

motivatorji in higieniki. 

Pri kontroliranju demografske spremenljivke premoženje, smo ugotovili vpliv nad trditvami: 

 Neugleden lasten status oziroma položaj v podjetju, 

 Nejasna vizija in strategija podjetja, 

 Nesodelovanje pri upravljanju podjetja, 

 Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije, 

 Povečan nadzor s strani vodij in sodelavcev, 

 Zaposlitev ni varna,  

 Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje. 

 

Pri kontroliranju za kraj bivanja so se izkazali vplivi demografske spremenljivke pri 

naslednjih trditvah: 

 Nejasna vizija in strategija podjetja, 

 Nezabavno delo. 

 Pri kontroliranju demografske spremenljivke spol so se statistično značilni vplivi 

izkazali pri naslednjih trditvah: 

 Nejasna vizija in strategija podjetja, 

 Nepriznavanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev. 

 Nesodelovanje pri upravljanju podjetja. 

 Netimsko delo. 

 Neugodni delovni pogoji oziroma razmere. 

 Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 

 Odsotnost službenih potovanj. 

 Odvisnost od drugih pri svojem delu. 

 Pomanjkanje odgovornosti pri delu. 

 Pomanjkanje ponosa na organizacijo. 

 Pomanjkanje priložnosti za osebnostno rast . 

 Slaba organiziranost podjetja. 
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5.3.11 Korespondenčna analiza 

Korespondenčna analiza je multivariatna metoda namenjena prikazu povezav v večrazsežnih 

tabelah podatkov. Tabele se preoblikuje v grafikone in skupaj s pripadajočimi numeričnimi 

kazalci pomenijo osnovo za vsebinsko analizo proučevanega pojava. Položaj točk v grafikonu 

odraža povezanost med proučevanima spremenljivkama (Nenadić in Greenacre, 2007). 

Ideja korespondenčne analize je zmanjšati dimenzije matrike podatkov in grafična 

predstavitev podprostora z manj dimenzijami (dvema, tremi). 

Na razsevni diagram vrišemo še črte koordinatnega sistema, tako da prikažemo imaginarni 

profil-centroid v izhodišču (0,0). Centroid leži na mestu, kamor ga potegnejo najmočnejše 

kategorije. Odmiki od centralnih podatkov so odmiki od centroida. 

Profili so vektorji relativnih frekvenc, kjer za osnovo vzamemo eno spremenljivko glede na 

drugo. Povprečni profili, ki smo jih izračunali kot tehtana povprečja profilov (oziroma 

vektorjev-točk) z utežmi, katerih vsota je enaka 1, dejansko predstavljajo centroide oziroma 

gravitacijske točke. Profili vrstic odražajo položaj vektorjev točk v J-razsežnem vektorskem 

prostoru. Zaželeno je, da oddaljenost med temi točkami odraža podobnost (relativni položaj) 

profilov na najboljši mogoči način. Da bi to dosegli, bomo uporabili 
2 . Razdalja je 

vrednost, ki numerično izraža oddaljenost dveh vektorjev točk.  

Inercija je mera oddaljenosti profilov od povprečnega profila oziroma centroida. Pove nam ali 

so točke zbite na kupu ali razpršene. 

S tem, ko določamo različne uteži vektorjem-točkam, dejansko pripišemo različen pomen 

položaju posameznih točk v vektorskem prostoru. Kot bomo videli kasneje, želimo v 

korespondenčni analizi določiti takšen vektorski prostor malih razsežnosti, ki se čim bolje 

prilega množici vektorjev-točk v vektorskem prostoru.  

Korespondenčna analiza je bila opravljena za dva sklopa vprašanj, motivacije in higienikov 

po posameznih generacijah za razlikovanje vprašanj glede na motivatorje in higienike.  Pri 

obeh sklopih vprašanj so bili opravljeni podobni koraki analize, kateri bodo razloženi v 

nadaljevanju. Tabele rezultatov so predstavljene v prilogi za oba sklopa vprašanj. V 

analitičnem delu korespondenčne analize se osredotočamo na grafične prikaze in njihovo 

interpretacijo, katera se po sklopih razlikuje. Pri analizi ni potrebno upoštevati pojava 
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multiplikacije enot, saj je vsak anketiranec lahko odgovoril le na eno vprašanje. Pri nekaterih 

vprašanjih v sklopu vprašanj motivacija je prišlo do statistično značilnih povezanosti med 

generacijama (glej zgoraj), kar smo pri analizi upoštevali.  

Pri reševanju danega problema smo korespondenčno analizo uporabili, da preverimo kako se 

mnenja o motivatorjih in higienikih porazdeljujejo po prostoru za posamezno generacijo. 

Točke vrstic, ki leže blizu skupaj, predstavljajo tiste vrstice kontingenčne tabele, ki imajo po 

stolpcih podobne pogojne porazdelitve (podobne vrstične profile). Na podoben način točke 

stolpcev, ki leže blizu skupaj, predstavljajo tiste stolpce, ki imajo po vrsticah podobne 

pogojne porazdelitve (podobne stolpčne profile). In končno, tiste točke vrstice, ki leže blizu 

točk stolpcev, predstavljajo kombinacije skupin enot, ki se pojavljajo pogosteje, kot bi to 

pričakovali v primeru, ko med proučevanima spremenljivkama ne bi bilo nobene povezanosti 

(Rovan 2006, str. 1). 

 

Prvi korak je, da izračunamo razširjeno matriko relativnih frekvenc za vse možne kombinacije 

vrednosti spremenljivk generacije in odgovorov na sklop vprašanj o motivatorjih in higienikih 

v populaciji anketirancev (glej tabelo v prilogi za sklop vprašanj o motivatorjih in 

nezadovoljstvu). 

 

V drugem koraku izračunajmo razširjeno matriko pogojnih vrstičnih relativnih frekvenc 

oziroma razširjeno matriko vrstičnih profilov – proučiti želim odnose med generacijama glede 

na dejavnike motivatorjev in higienikov (glej tabelo v prilogi za sklop vprašanj o motivatorjih 

in nezadovoljstvu).  

 

V tretjem koraku izračunajmo razširjeno matriko pogojnih stolpčnih relativnih frekvenc 

oziroma razširjeno matriko stolpčnih profilov – proučiti želimo odnose med generacijama 

glede na dejavnike motivatorjev in higienikov (glej tabelo v prilogi za sklop vprašanj o 

motivatorjih in nezadovoljstvu). 

Tabele, ki izhajajo iz prvega in drugega koraka vsebujejo tudi informacijo o vrstičnih masah 

»Mass«. Tovrstni izračuni služijo kot pomoč pri določanju razdalje med točkami.  
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Tabela 5.19: Razčlenitev skupne inercije in hi-kvadrat statistike 

Singularne 

vrednosti lδ  

 

Glavne 

inercije lλ  

 

Vrednosti 2lχ  

 

Odstotni deleži  Kumulativni 

odstotni deleži  

,350 ,122  ,819 ,819 

,124 ,015  ,104 ,922 

,108 ,012  ,078 1,000 

 ,150 266,341 1,000 1,000 

Vir: Rejec, lastna analiza (2011). 

 

V četrtem koraku izračunamo singularne vrednosti δ1, glavne inercije λl, vrednosti 
2

1  ter 

odstotne deleže in kumulativne odstotne deleže glavnih inercij dveh glavnih komponent, ki so 

podrobneje s svojimi karakteristikami opisane za posamezni sklop vprašanj.  

 

Namen analize je ugotoviti, kateri dejavniki so prepoznani kot motivatorji (M) in kateri kot 

higieniki (H). 

 

Statistično značilna vrednost hi-kvadrata (tabela 5.19.) nakazuje, da obstaja statistično 

značilna povezanost med generacijama (glej tabelo v prilogi). SPSS je s pomočjo analize 

glavnih komponent (matrike razdalj) določil, da je možno interpretirati 2 dimenziji. 

Singularne vrednosti so enake kvadratnemu korenu inercij. Interpretiramo jih kot največje 

možne kanonične korelacije med kategorijami spremenljivke za vsako dimenzijo. Inercija 

predstavlja relativno pomembnost vsake dimenzije, kjer je prva dimenzije vedno najbolj 

pomembna. S prvo dimenzijo lahko pojasnimo  81,9% inercije. Standardni odklon nam 

pomaga pri določitvi relativne točnosti posamezne dimenzije. 

 

Prikažemo (slika 5.24.) vrstice matrike vrstičnih profilov kot točke v kartezičnem 

koordinatnem prostoru. Na podlagi razporeditve točk, ki prikazujejo položaj generacij, 

sklepamo, da obstajajo med posameznimi generacijami glede motivatorjev in higienikov  
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Slika 5.24: Razsevni diagram enostavne korespondenčne analize - prikaz profilov generacij 

(motivator/higienik) v optimalni ravnini. 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

razlike. Gledano v smeri osi druge glavne komponente je položaj motivatorjev pri X, 

nasproten kot pri generaciji Y in podobno velja za higienike posameznih generacij. V smeri 

prve osi so pozicije motivatorjev in higienikov glede na posamezno generacijo podobne.  

 

Prikažemo vrstice matrike stolpčnih profilov kot točke v kartezičnem koordinatnem prostoru. 

Na podlagi razporeditve točk naredimo delitev v 4. kvadrante koordinatnega sistema (slika 

5.25.). 
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Slika 5.25: Razsevni diagram enostavne korespondenčne analize - prikaz profilov dejavnikov 

(motivator/higienik) v optimalni ravnini 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Doprinos, ki ga vsaka točka ima k dimenziji, prikazuje delež inercije (variance) določene 

dimenzije, ki jo točka pojasnjuje. V primeru, da pogledamo točke z višjimi vrednostmi, lahko 

določimo vsebinski pomen dimenzije. Doprinos vseh točk k dimenziji je enak 1. Ko točka 

pojasnjuje velik delež variance v določeni dimenziji, potem bo dimenzija dobro opisovala to 

točko (močna korelacija). Doprinos dimenzije k inerciji točke odraža, kako dobro model 

glavnih komponent pojasnjuje vsako dano točko. To pomeni doprinos dimenzije točki je delež 

variance v točki, ki je pojasnjena z dano dimenzijo. Idealno bi bilo, da imajo točke, ki so pri 

analizi pomembne visok doprinos dimenzije točki. 
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Slika 5.26: Razsevni diagram enostavne korespondenčne analize - prikaz profilov generacij in 

dejavnikov (motivator/nezadovoljstvo) v optimalni ravnini 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2011). 

 

Skupna kvaliteta prikaza položaja točk, izražena v obliki odstotnega deleža inercije (81,9%), 

ki je predstavljen z izbranim dvorazsežnim podprostorom, kaže na to, da v našem primeru 

omenjena slika ustrezno predstavlja položaj točk.  
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5.3.12 Zaključki 

Ključni nameni analize so v prvi vrsti preveriti ali Herzbergova teorija postavljena v 

prejšnjem stoletju dovolj robustna, da se je obdržala skozi čas.   

 

Tabela 5.20: Herzberg in predhodne raziskave primerjalno z lastno raziskavo 

ŠT. DEJAVNIKI 

Herzberg in 

predhodne 

raziskave 

Lastna raziskava -

klasifikacija
21

 

1 občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu M M 

2 priznavanje dosežkov M M 

3 preglednost nad  potekom dela M M 

4 odgovornost M M 

5 možnosti napredovanja M H 
6 osebnostna rast M M 

7 upravljanje podjetja H M 
8 organiziranost podjetja H H 
9 nadzor H H 
10 odnosi z nadrejenim H M/H 

11 delovni pogoji H M 
12 plača,  nagrade H M 

13 odnosi s sodelavci H M 

14 prosti čas H H 
15 ugleden  status M H 
16 varnost zaposlitve H H 

 

17 neodvisnost M M 
18 službena potovanja H M 
19 družbeno koristno delo H M 
20 ponos 

 
H 

21 zanimivo delo 
 

M 
22 timsko delo 

 
M 

23 strategija podjetja 
 

H 
24 pohvale s strani sodelavcev 

 
M 

25 delo kot izziv 
 

M 
26 zabavno delo 

 
M 

27 fleksibilni delovni čas 
 

M 
28 sodelavci 

 
M 

29 vrhunska tehnologija 
 

M 
30 ugodnosti (šport in aktivnosti) 

 
M 

 

Vir: prirejeno po Knoop (1994), Herzberg in drugi (2010) in Rejec, lastna raziskava (2011). 

                                                           
21

 Krepko so označeni dejavniki, pri katerih se je klasifikacija izrazito pokazala; obarvana polja pa 

nakazujejo, kje prihaja do razlik. 
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Glede na prikaz v tabeli 5.20. ugotavljamo, da sicer do večjih sprememb v vseh teh letih ni 

prišlo, vendar pa razlike kljub temu obstajajo. Razmišljamo, da so se kot posledica kriznega 

obdobja nekoliko zamajala razmerja med plačo in odnosi s sodelavci, ki so pridobili 

motivacijsko funkcijo. Razlike se izkažejo tudi med generacijami, saj dejavnik, ki je v eni 

generaciji motivator igra pri drugi generaciji vlogo higienika. 

S pomočjo korespondenčne analize nam je uspelo ugotoviti, kateri dejavniki so prepoznani 

kot motivatorji (M) in kateri kot higieniki (H). Diskriminantno analizo smo uporabili pri 

detekciji dejavnikov, ki razlikujejo po generaciji X in Y, ter  katere dejavnike prepoznavajo X 

kot M in H, ter katere prepoznavajo Y kot M in H. S pomočjo križnih tabel in hi kvadrat 

statistike smo ponovno preveriti, ali demografski podatki tudi bolj vplivajo na razlike kot 

starost. 

Preliminarna analiza na sekundarnih podatkih je pokazala, da imata generaciji X in Y 

drugačne vrednote, kar razvijemo v sklepanje, da na X in Y vplivajo različni motivacijski 

dejavniki. Iz podatkov zbranih v raziskavi SJM 2008 smo ugotovili, da nekatere razlike glede 

vrednost med X in Y sicer obstajajo, ampak je takih vrednot malo. Bistveno več razlik se 

pokaže, ko primerjamo po spolu in izobrazbi.  

Zaključimo torej, da na motivacijo generacije X in Y vplivajo različni motivacijski dejavniki, 

deloma na to vpliva starostna razlika, saj ljudje različnih starostnih obdobij svet dojemajo 

nekoliko drugače, drugi razlog pa je v spremenjenem kulturnem kontekstu. Predstavniki 

generacije Y so mlajši, poleg tega, da so njihove življenjske izkušnje bolj skromne, se dogaja 

tudi, da najverjetneje niso bili nikoli priča pomanjkanju. Po drugi strani je napredek prinesel 

svoje, veliko tehničnih stvari, brez katerih si več ne predstavljamo življenja, so izum 

novodobnega človeka in v starejši generaciji še niso pretirano ukoreninjene. Vse našteto so 

razlogi, poleg le starostne razlike, ki človeka drugače oblikuje in vliva na njegov vrednosti 

sistem. Novodobna generacija je tudi v večji meri obremenjena z uspehom in ugledom, iščejo 

svoj prostor pod soncem, zgled imajo v filmski industriji. Nekako je pomembno izstopati, bolj 

so obremenjeni z ugledom, kot samostojnostjo pri delu in trdim delom.  

Ugotovili smo, da na motivacijo generacije X in Y vplivajo različni motivacijski dejavniki. 

Bistvena razlika med generacijama X in Y na splošno je proces socializacije, pri čemer je za 

generacijo X v slovenskem kontekstu značilno, da je delovna socializacija potekala v času 

socialistične družbene ureditve, katere vrednote so v marsičem diametralno nasprotne 
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vrednotam sodobne potrošniške družbe, v katero je bila socializirana generacija Y. Resda se je 

konstelacija osebnosti, ki jo pripisujemo tipu osebnosti sodobne potrošniške družbe, v 

Združenih državah pojavila že v 60., še bolj množično pa v 70. letih prejšnjega stoletja, a se je 

v slovenskem prostoru s permisivno vzgojo razmahnila nekaj desetletij kasneje, prav zaradi 

obstoja socialistične družbene ureditve, ki v ZDA ni obstajala. Če je bilo za socialistično 

družbeno ureditev značilno poudarjanje skupnosti, pripadnosti le-tej in uniformiranost 

posameznikov, so za sodobno potrošniško družbo, ki ji Lasch (1979) pripiše narcisoidni tip 

osebnosti, značilni individualizem in poudarjanje vrednot vsesplošne uspešnosti, družbenega 

ugleda ter čaščenje kulta avtentičnosti. Lasch kot ključno značilnost narcisoidne osebnosti 

izpostavi neavtonomno osebnost v Kantovem smislu, ki nima zgrajenega lastnega 

vrednotnega sistema, temveč je le-ta odvisen od vsakokratnih konkretnih okoliščin, ki pa 

kajpak prihajajo od zunaj; integracija vrednot v osebnostno strukturo pa pri narcisoidni 

osebnostni ni mogoča.  

V našem primeru razlike med generacijama glede motivacijskih dejavnikov niso tako očitne, 

kot izhaja iz teoretične predpostavke, tudi zaradi manjše starostne razlike anketirancev, ki 

smo jih zajeli v obe generacijski kategoriji, pa bi vendarle lahko v grobem rekli, da pri 

generaciji X bolj izstopajo vrednote, ki se nanašajo na socialistične vrednote (ponos na 

organizacijo, odgovornost pri delu, pregled nad celotnim potekom dela), nasprotno pa se 

redkeje pojavijo vrednote, ki interes posameznika postavljajo pred interes organizacije 

(ugleden status oziroma položaj). Pri generaciji Y pa se kot motivatorji izkažejo dejavniki, ki 

se nanašajo na posameznikovo podobo kot jo vidijo drugi ljudje (ugleden status oziroma 

položaj, pohvale s strani nadrejenih), ki posamezniku služijo kot sredstvo za narcisoidno 

potrditev.  

Tudi motivacijskim dejavnikom, ki se kažejo pri obeh generacijah za približno isto 

pomembne, bi v kontekstu omenjene teorije lahko pripisali različne vzroke za visoko 

vrednotenje le-teh. Tako bi ena izmed možnih razlag visokega motivacijskega naboja 

dejavnika dobri odnosi s sodelavci pri obeh generacijah bila, da sodelavci generaciji X 

pomenijo člene verige, s katerimi se tvori skupnost in od teh členov je odvisna trdnost 

skupnosti; generaciji Y pa sodelavci pomenijo sredstvo potrjevanja, primerjanja in 

tekmovalnosti. Seveda je pri obravnavanem dejavniku očitno, da na njegovo visoko 

vrednotenje vplivajo tudi drugi faktorji. Pri slednjih lahko izpostavimo tudi gospodarsko 

krizo, ki je povzročila spremembo vrednot v smislu, da se je posameznik znova začel obračati 

h kolektivu, v njem išče varnost in uteho, hkrati pa se s tem začenja zmanjševati poudarjanje 
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individualizma. Prav tako je za slovenski kulturni prostor značilno, da vrednote 

individualizma, tekmovalnosti in izključne odvisnosti od samega sebe pravzaprav nikoli niso 

uveljavile v tolikšni meri kot je to značilno za Zahodni svet, po mnenju nekaterih teoretikov 

(Godina 1998, 2009 in 2010; Žižek 1985) prav zaradi obstoja socializma na naših tleh in 

drugih zgodovinskih posebnosti.  

Prav tako lahko za visoko vrednotenje motivacijskega dejavnika omogočanje osebnostne rasti 

poiščemo mnoge razloge. Da sta obe generaciji ta dejavnik navajali kot visoko motivacijski, 

še ne pomeni, da imata za njegovo izbiro iste ali podobne razloge. Osebnostna rast se (poleg 

tega, da velja v strokovni literaturi, predvsem andragoški, za enega ključnih dejavnikov 

uspešnosti podjetja) uporablja v povsem populističnem smislu v poljudno-znanstveni 

literaturi, ki pa je tudi bolj množično v uporabi. Tako bi lahko predpostavili, da so anketiranci 

osebnostno rast uvrščali med motivacijske dejavnike zaradi vsesplošnega prepričanja, ki so ga 

povzročile premišljene marketinške strategije, ne pa tudi zaradi tega, ker bi razumeli 

strokovne razloge za nujnost osebnostnega razvoja zaposlenih za kontinuiran razvoj podjetja.  

Podobno kot za dejavnik omogočanje osebnosti rasti, bi lahko trdili tudi za dejavnik timsko 

delo. Ni namreč naključje, da se le-ta bolj značilno pojavlja pri generaciji Y kot generaciji X. 

Zanj prav tako velja, da se je sprva pojavil v strokovni literaturi kot teoretični model, pri 

katerem zaposleni prispevajo svoje znanje in kompetence, da bi dosegli višjo učinkovitost. 

Kasneje ga je posvojila poljudno znanstvena literatura in ga predstavila kot nujnost brez 

katere ni napredka, zaradi česar se je timsko delo množično razširilo v besednjake ljudi, lahko 

pa bi trdili tudi, da je za poljudno prepričevanje o  nujnosti timskega dela nekoliko bolj 

dovzetna generacija Y.  

 

5.4 Lastna kvalitativna raziskava 

 

V drugem delu raziskave smo uporabili kvalitativno paradigmo in sicer smo mnenja in 

stališča zaposlenih poskušali pobližje spoznati s pomočjo izvajanja delno strukturiranih 

osebnih intervjujev. Povedano drugače, z uporabo kvalitativnega načina raziskovanja težimo 

k celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov in v kontekstu časa, kraja in konkretnih 

okoliščin. Osnovna raziskovalna metoda je torej deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna 

metoda empiričnega raziskovanja. Podatke smo  v celoti zbrali z delno strukturiranimi  
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Tabela 5.21: Demografski podatki o intervjuvancih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

intervjuji zaposlenih. Vnaprej smo si pripravili nekaj ključnih vprašanj
22

 odprtega in zaprtega 

tipa, ki smo jih postavili vsakemu intervjuvancu, sproti pa smo postavljali tudi druga 

vprašanja odprtega tipa, da bi spodbudili razlago intervjuvancev o pojavih, ki jih zajemajo 

ključna vprašanja. Vprašanja za intervju smo oblikovali glede na tematske poudarke iz 

anketnega vprašalnika in jih dopolnili še z vprašanji, ki iščejo vzročne povezave med 

različnimi obravnavanimi dejavniki. Intervjuji so vsebovali 18 vprašanj odprtega tipa in 

prilogo, na kateri so intervjuvanci označili prisotnost oziroma neprisotnost in pomembnost 

oziroma nepomembnost naštetih dejavnikov na njihovo motivacijo za delo. V intervjuju smo 

skozi pogovor skušali pridobiti subjektivno percepcijo intervjuvancev o raziskovalni tematiki. 

Vse intervjuje smo opravili individualno, z vsakim intervjuvancem posebej. Intervjuvanje je 

trajalo od 9. do 25. julija 2012.  

                                                           
22

 Vprašanja se nahajajo v prilogi (Priloga 3). 

Oseba Spol Starost 
Stopnja 

izobrazbe 
Kraj bivanja 

Janja Ž 26 V. Malo mesto 

Janja B Ž 28 VII Vas 

Jure M 41 VII. Veliko mesto 

Jože M 40 V. Veliko mesto 

Marko M 29 VII. Veliko mesto 

Mitja I M 28 VII. Veliko mesto 

Mitja M 45 VI. Malo mesto 

Sabina Ž 40 VI. Veliko mesto 

Sandi M 45 VII. Veliko mesto 

Valerija Ž 29 VII. Veliko mesto 

Vesna Ž 30 VII. Vas 

Zoran M 41 VI. Veliko mesto 
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5.4.1 Obdelava podatkov 

 

Pri obdelavi podatkov smo začeli z urejanjem gradiva v Wordovem dokumentu. Določitev 

enot kodiranja in kodiranje smo izvedli s z raziskovalnim orodjem za analitike namenjen za 

kvalitativno analizo podatkov, NVivo.  

 

5.4.2 Opis proučevane populacije 

 

V raziskavo smo vključili 12 zaposlenih oseb (od tega 5 žensk in 7 moških), starih med 26 in 

45 let. Izbrali smo namensko vzorčenje, kjer je vsaka enota izbrana z natančno določenim 

namenom.  

Zgornja tabela (5.21.) prikazuje osnovne podatke intervjuvancev. Zaradi zagotovitve njihove 

anonimnosti smo jim nadeli izmišljena imena. 

 

5.4.2.1 Motivacija 
 

V sklopu, ki se navezuje na dejavnike, ki zaposlene motivirajo, so zajeti odgovori 

intervjuvancev, ki se nanašajo na: 

 delo, ki je intervjuvancem všeč 

 dejavnike zadovoljstva in motivacije za opravljanje dela 

 dejavnike, ki intervjuvance najbolj motivirajo na delovnem mestu 

 pogoje, ki morajo biti zadovoljeni, da so intervjuvanci z delom zadovoljni 

 tisto, kar je intervjuvancem na delovnem mestu pomembno 

 opis sanjske službe intervjuvancev in 

 razloge, ki intervjuvance zadržujejo na delovnem mestu 

 

Intervjuvanci so odgovarjali tudi na vprašanje ali so tisti dejavniki, ki jih za delo najbolj 

motivirajo trenutno prisotni na delovnem mestu.  
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Dejavniki, ki zaposlene motivirajo 

Slika 5.27: Dejavniki, ki povzročajo zadovoljstvo in motivacijo za delo 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Intervjuvanci so na vprašanja o dejavnikih, ki povzročajo zadovoljstvo in motivacijo na 

delovnem mestu najpogosteje izbrali dejavnika  

 Ugodni delovni pogoji oziroma razmere in  

 Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; 

vpeljava zahtevnejših nalog)  

 

in sicer z enajstimi izbirami. Kot pomemben dejavnik zadovoljstva in motivacije na delovnem 

mestu so intervjuvanci navajali še »Dobri odnosi s sodelavci«, ki je dobil 10 izbir. Visoko 

pomembnost za zadovoljstvo in motivacijo na delovnem mestu imata za intervjuvance tudi  
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 Delo mi predstavlja izziv (n=8) in  

 Dobra plača, nagrade (n=8).  

Več kot polovica intervjuvanih je pomembni dejavnik za zadovoljstvo in motivacijo na 

delovnem mestu izbrala še dejavnike: »Odgovornost pri delu« (n=7) in »Občutek dosežka ob 

kvalitetno opravljenem delu« (n=7).  

 

Intervjuvanci so poleg dejavnikov zadovoljstva iz priloge navajali tudi druge dejavnike 

motivacije: 

Tabela 5.22:Dodatni motivacijski dejavniki navedeni s strani intervjuvancev 
 

Odgovori Frekvenca 

Dinamično delo 8 

Delo z ljudmi 3 

Strokovno delo 3 

Ustvarjalno delo 3 

Fleksibilno delo 2 

Nestresno delo 2 

Analitično delo 1 

Čim krajši delovni čas 1 

Delo znotraj lastne stroke 1 

Doseganje ciljev oziroma rezultatov dela 1 

Kritika ob slabo opravljenem delu 1 

Motivacija s strani nadrejenih 1 

Projektno delo 1 

Razpoložljiva potrebna sredstva za delo 1 

Redno sestankovanje 1 

Stresno delo 1 

Terensko delo 1 

Tehnično delo 1 

Ustrezno nadomeščanje v času odsotnosti 1 

Urejen delovni čas 1 
 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 



 

171 

 

Intervjuvanci so pogosto navajali tudi dejavnik Dinamično delo kot pomemben motivacijski 

dejavnik na delovnem mestu, ki so ga opisali kot delo, ki »ni rutinsko«, »razgibano« in 

»razgibano…malo teren malo pisarna«.  

 

Prisotnost dejavnikov, ki motivirajo na delovnem mestu 

Intervjuvanci so na vprašanje ali so dejavniki, ki jih najbolj motivirajo na delovnem mestu 

trenutno prisotni, v največji meri odgovarjali, da so prisotni ali so prisotni večinoma. Na 

vprašanje je odgovarjalo 8 intervjuvancev.  

 

Tabela 5.23: Prisotnost dejavnikov, ki motivirajo na delovnem mestu 

Prisotnost Frekvenca 

Večinoma so prisotni 4 

So prisotni 3 

Polovica jih je prisotnih 1 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

5.4.2.2 Nezadovoljstvo 
 

V sklop vprašanj, iz katerih smo preverjali dejavnike, ki povzročajo nezadovoljstvo na 

delovnem mestu, smo zajeli odgovore intervjuvancev, ki se nanašajo na:  

 Delo, ki ga intervjuvanci ne marajo,  

 Dejavnike, ki bi povzročili, da bi intervjuvanci zapustili podjetje in  

 Dejavnike, ki intervjuvancem v primeru, da so prisotni ne pomenijo veliko oziroma ne 

vplivajo na njihovo motivacijo, če pa jih ni, pa povzročajo nezadovoljstvo.  

 

Delo, ki ga intervjuvanci ne marajo in razlog, da bi podjetje zapustili 

Intervjuvanci so najpogosteje navajali, da ne marajo monotonega (n = 12) dela, ki je 

»neustvarjalno« (n = 2) in »ne nudi izzivov« (n = 1). Monotono delo so intervjuvanci  
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Slika 5.28: Razlog, da bi intervjuvanec zapustil podjetje  

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

ponazorili tudi s pojmom »rutinsko delo« ali ga pojasnili s primerom »vnašanje številk v 

excel«.  

Med razlogi, da bi podjetje zapustili, so intervjuvanci najpogosteje navajali »mobing« (n=3) 

in »slabe odnose s sodelavci (n=3). Pod terminom mobing intervjuvanci navajajo razlago: 

»Sistematsko šikaniranje nadrejenih lahko tudi sodelavcev« ali »Neprestano kritiziranje s 

strani vodstva«. 

 Med druge razloge so intervjuvanci navedli še Pomanjkanje občutka dosežka ob kvalitetno 

opravljenem delu, Nestrinjanje z vodstvom pri pomembnih odločitvah in Pomanjkanje 

priznanja s strani vodij in sodelavcev, vsi z frekvenco pojavljanja 1.  

 

5.4.2.3 Higieniki  

Zanimalo nas je kateri dejavniki so med intervjuvanci pripoznani kot tisti dejavniki, ki so (ali 

bi bili) prisotni pa jim ne pomenijo veliko oziroma ne vplivajo na njihovo motivacijo, če pa 

jih ni (oziroma ne bi bili prisotni), pa povzročajo njihovo nezadovoljstvo, torej po Herzbegovi 

Razlog, da 
podjetje 
zapusti 

mobing  

n = 3 

Slabi odnosi 
s sodelavci 

n=3 

Pomanjkanje 
občutka 
dosežka 

n=1 

Nestrinjanje 
z vodstvom 

n=1 

Pomanjkanje 
priznanja 

n=1 
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definiciji HIGIENIKI. Higienike smo dodatno posebej preverjali z zadnjim vprašanjem 

intervjuja.  

Slika 5.29: Dejavniki, ki ob odsotnosti povzročajo nezadovoljstvo, če pa so prisotni, pa ne 

vplivajo na motivacijo – HIGIENIKI 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Iz grafa (slika 5.29.) je razvidno, da so intervjuvanci najpogosteje izbrali dejavnik Različne 

ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...) (n=6). 

Sledijo mu dejavniki Dobra organiziranost podjetja (n=5), Možnost uporabe vrhunske 

tehnike in tehnologije (n=5) in Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj 

prostega časa) (n=5). Tretjina intervjuvanih je med higienike uvrstila še: 

 Opravljanje družbeno koristnega dela (n=3) 

 Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju (n=3) 

 Varnost zaposlitve (n=3) 
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Ostali higieniki so še: 

Tabela 5.24: Dodatni higieniki navedeni s strani intervjuvancev 

Trditve Frekvenca 

Dobri odnosi z nadrejenim. 2 

Jasna vizija in strategija podjetja. 2 

Možnost napredovanja. 2 

Ponos na organizacijo 2 

Jasna vizija in strategija podjetja. 2 

Pregled nad celotnim potekom dela 2 

Zabavno delo 2 

Fleksibilni delovni čas 1 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 1 

Možnost službenih potovanj. 1 

Neodvisnost pri delu. 1 

Odgovornost pri delu. 1 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih 

sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 1 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 1 

Timsko delo 1 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere. 2 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 1 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

5.4.2.4 Vplivi na motivacijo in nezadovoljstvo 

Prisotnost in pomembnost oziroma nepomembnost vpliva na motivacijo in zadovoljstvo 

zaposlenih na delovnem mestu 

Intervjuvanci so v prilogi A za vsak navedeni dejavnik označili ali je na njihovem delovnem 

mestu prisoten (oznaka D) ali ni prisoten (oznaka N). S številkami 5, 0 in 1 so označili 

pomembnost vpliva na motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu, pri čemer oznaka 5 

pomeni, da dejavnik pomembno vpliva na motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu, 

oznaka 0, da niti vpliva niti ne vpliva na zadovoljstvo in motivacijo in oznaka 1, da sploh ne 

vpliva na motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu.  
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Slika 5.30: Dejavniki, ki so prisotni na delovnem mestu in pomembno vplivajo na motivacijo 

in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Ugotovili smo, da so vsi (n = 12)  intervjuvanci kot pomembna prisotna motivacijska 

dejavnika navedli Dobri sodelavci in Ugodni delovni pogoji oziroma razmere. Kot pomembni 

dejavniki, ki vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu, intervjuvanci pa jih 

na delovnem mestu trenutno zaznavajo, so Dobri odnosi z nadrejenim (n = 11), Dobri odnosi 

s sodelavci in Osebnostna rast z istim številom izbir.  

Drugi motivacijski dejavniki, za katere intervjuvanci navajajo, da so na njihovem delovnem 

mestu prisotni, hkrati pa pomembno vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo na delovnem 

mestu so še (kot je razvidno iz tabele 5.25): 

POMEMBNI 
motivacijski 

dejavniki, ki so na 
delovnem mestu 

PRISOTNI 

Ugodni delovni 
pogoji oz. razmere  

n=12 

Dobri odnosi z 
nadrejenim 

n=11 

Osebnostna rast 

n=11 

Dobri odnosi s 
sodelavci  

n=11 

Dobri sodelavci  

n=12 
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Tabela 5.25: Drugi motivacijski dejavniki 

Dejavniki Frekvenca 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 10 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 10 

Delo mi predstavlja izziv. 10 

Priznanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev. 9 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 9 

Odgovornost pri delu. 8 

Dobra plača, nagrade. 8 

Varnost zaposlitve. 8 

Neodvisnost pri delu. 8 

Ponos na organizacijo. 7 

Timsko delo. 7 

Možnost napredovanja. 7 

Dobra organiziranost podjetja. 7 

Jasna vizija in strategija podjetja. 6 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje. 5 

Pregled nad celotnim potekom dela. 4 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. 4 

Fleksibilni delovni čas. 4 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 4 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 3 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 3 

Možnost službenih potovanj. 2 

Zabavno delo. 2 

Opravljanje družbeno koristnega dela. 1 

Različne ugodnosti. 1 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Tabela 5.26: Dejavniki, ki povzročajo motiviranost, a niso prisotni na delovnem mestu 

Dejavniki Frekvenca 

Zabavno delo  3 

Fleksibilni delovni čas  3 

Možnost napredovanja  2 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu  2 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja  2 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju  2 

Opravljanje družbeno koristnega dela  2 

Dobra plača, nagrade  2 

Možnost napredovanja  2 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu  1 

Priznanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev 1 

Pregled nad celotnim potekom dela 1 

Odgovornost pri delu 1 

Osebnostna rast 1 

Jasna vizija in strategija podjetja 1 

Dobra organiziranost podjetja 1 

Možnost službenih potovanj 1 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev 1 

Varnost zaposlitve 1 

Možnost službenih potovanj 1 

Ponos na organizacijo 1 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje 1 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev 1 

Delo mi predstavlja izziv 1 

Različne ugodnosti 1 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Intervjuvanci so med dejavniki, ki so jih pripoznali kot tiste, ki na njihovem delovnem mestu 

so prisotni, vendar zanje menijo, da na njihovo motivacijo sploh nimajo vpliva najpogosteje 

izbrali dejavnike:  

 Možnost službenih potovanj (n=3) in 

 Različne ugodnosti (n=3).  

Drugi dejavniki, ki so prisotni na delovnem mestu, a na motivacijo in zadovoljstvo 

intervjuvancev sploh ne vplivajo so še: 

 Neodvisnost pri delu (n = 2) 

 Po ena izbira ( n =1): Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev, Ugleden lasten 

status oziroma položaj v podjetju, Opravljanje družbeno koristnega dela, Ponos na 

organizacijo, Timsko delo, Sodelovanje pri upravljanju podjetja in Pohvale s strani 

vodij in sodelavcev.  

 

Med dejavnike, ki pri intervjuvancih povzročajo motiviranost, vendar na njihovem delovnem 

mestu niso prisotni, spadajo dejavniki, ki so razvidni v tabeli 5.26. 

 

Iz zgornje tabele (5.26.) je razvidno, da so intervjuvanci najpogosteje (n=3) izbirali dejavnika 

Zabavno delo in Fleksibilni delovni čas kot tista dejavnika, ki na delovnem mestu nista 

prisotna, vendar bi ob prisotnosti pomembno vplivala na motivacijo. Na motivacijo bi ob 

prisotnosti pomembno vplivali tudi dejavniki (n=2): Možnost napredovanja, Občutek dosežka 

ob kvalitetno opravljenem delu, Sodelovanje pri upravljanju podjetja, Ugleden lasten status 

oziroma položaj v podjetju, Opravljanje družbeno koristnega dela, Dobra plača, nagrade in 

Možnost napredovanja.  

 

Preverjali smo tudi, za katere dejavnike so intervjuvanci navedli, da na njihovem delovnem 

mestu niso prisotni, hkrati pa sploh ne bi vplivali na njihovo motivacijo ob prisotnosti (slika 

5.31.). 
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Slika 5.31: Dejavniki, ki na delovnem mestu niso prisotni, a tudi ob svoji prisotnosti ne 

povzročajo motivacije 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Dejavnik, ki se je med odgovori intervjuvancev pojavil najpogosteje (n=3) je Opravljanje 

družbeno koristnega dela. Sledijo mu Zabavno delo, Sodelovanje pri upravljanju podjetja in 

Možnost službenih potovanj, vsi z po dvema izbirama.  

Ostali dejavniki, ki so jih intervjuvanci navedli kot tiste, ki jih ne bi motivirali, tudi če bi bili 

prisotni so še (n=1):  

 Možnost napredovanja 

 Jasna vizija in strategija podjetja 

 Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev 

 Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje 

 Varnost zaposlitve 

 Fleksibilen delovni čas 

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Različne ugodnosti.  

 

Dejavnik nima 
vpliva na 

motiviranost 

Družbeno 
koristno 

delo  

n=3 

Možnost 
službenih 
potovanj  

n=2 

Sodelovanj
e pri 

upravljanju  

n=2 

Zabavno 
delo 

n=2 
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5.4.2.5 Kontrolne spremenljivke 

 

Tabela 5.27: Motivacijski dejavniki po demografskih značilnostih 

Trditve Spol Starost 
Stopnja 

izobrazbe 

Kraj 

bivanja 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.     

Priznanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev.     

Pregled nad celotnim potekom dela.     

Odgovornost pri delu.     

Možnost napredovanja. X    

Osebnostna rast.   X X 

Jasna vizija in strategija podjetja.     

Dobra organiziranost podjetja.     

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev.     

Dobri odnosi z nadrejenim. X    

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere.    X 

Dobra plača, nagrade.     

Dobri odnosi s sodelavci.    X 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje.     

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju.     

Varnost zaposlitve.     

Neodvisnost pri delu.    X 

Možnost službenih potovanj.     

Opravljanje družbeno koristnega dela.     

Ponos na organizacijo.     

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje.    X 

Timsko delo.     

Sodelovanje pri upravljanju podjetja.     

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. X    

Delo mi predstavlja izziv. X X   

Zabavno delo.     

Fleksibilni delovni čas.     

Dobri sodelavci.     

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.     

Različne ugodnosti.     

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Zanima nas ali obstajajo razlike med različnimi motivacijskimi dejavniki in dejavniki 

nezadovoljstva znotraj demografskih skupin. Razlike po demografskih kategorijah so nas 

zanimale tudi pri higienikih.  

Najprej smo preverjali (tabela 5.27.) ali obstajajo razlike pri motivacijskih dejavnikih po 

demografskih značilnostih.  

 

Ugotovili smo, da ima lahko na odgovore nekaterih vprašanj vpliv več kontrolnih 

spremenljivk. Pri sklopu motivacije smo za kontrolno spremenljivko spol ugotovili, da ima 

vplive na izbiro naslednjih dejavnikov:  

 Možnost napredovanja, 

 Dobri odnosi z nadrejenim, 

 Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev in  

 Delo mi predstavlja izziv. 

 

Razlika po generaciji se je izkazala pri motivacijskem dejavniku Delo mi predstavlja izziv. 

 

Po stopnji izobrazbe pa se razlika izkaže pri motivacijskem dejavniku Osebnostna rast.  

 

Kraj bivanja vpliva na izbiro naslednjih motivacijskih dejavnikov: 

 Osebnostna rast, 

 Ugodni delovni pogoji oziroma razmere, 

 Dobri odnosi s sodelavci,  

 Neodvisnost pri delu in  

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje.  

 

 

Preverjamo (tabela 5.28.) ali obstajajo razlike po demografskih značilnostih za dejavnike 

nezadovoljstva.  
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Tabela 5.28: Dejavniki nezadovoljstva po demografskih značilnostih 

Dejavniki nezadovoljstva Spol Starost 
Stopnja 

izobrazbe 

Kraj 

bivanja 

Delo mi ne predstavlja izziva.  X X  

Nefleksibilni delovni čas.     

Neugleden lasten status oziroma položaj v podjetju.     

Nejasna vizija in strategija podjetja.     

Nepreglednost nad celotnim potekom dela.     

Nepriznavanje dosežkov s strani vodje oziroma sodelavcev.     

Nesodelovanje pri upravljanju podjetja. X    

Netimsko delo.     

Neugodni delovni pogoji oziroma razmere.     

Nezabavno delo.     

Nezanimivo delo.     

Odsotnost možnosti napredovanja. X   X 

Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. X X X  

Odsotnost službenih potovanj.     

Odvisnost od drugih pri svojem delu.     

Opravljanje dela, ki ni družbeno koristno.     

Pomanjkanje občutka dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.     

Pomanjkanje odgovornosti pri delu.     

Pomanjkanje pohval s strani nadrejeni in sodelavcev.     

Pomanjkanje ponosa na organizacijo.    X 

Pomanjkanje priložnosti za osebnostna rast .     

Pomanjkanje različnih ugodnosti.  X  X 

Povečan nadzor s strani vodij in sodelavcev.     

Slaba organiziranost podjetja.  X   

Slaba plača, pomanjkanje nagrad.  X   

Slabi odnosi s sodelavci.     

Slabi odnosi z nadrejenim.  X   

Slabi sodelavci.     

Zaposlitev ni varna.     

Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje. X  X  

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 



 

183 

 

Ugotovili smo, da se pri demografski kategoriji spol, število izbir razlikuje pri naslednjih 

dejavnikih nezadovoljstva: 

 Nesodelovanje pri upravljanju podjetja 

 Odsotnost možnosti napredovanja 

 Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje.  

 

Med generacijama so se pojavile razlike pri izbiri naslednjih dejavnikov nezadovoljstva:  

 Delo mi ne predstavlja izziva 

 Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Pomanjkanje različnih ugodnosti 

 Slaba organiziranost podjetja 

 Slaba plača, pomanjkanje nagrad 

 Slabi odnosi z nadrejenim.  

 

Po stopnji izobrazbe smo zaznali razlike pri dejavnikih nezadovoljstva: 

 Delo mi ne predstavlja izziva 

 Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje.  

 

Kraj bivanja vpliva na naslednje izbire dejavnikov nezadovoljstva: 

 Odsotnost možnosti napredovanja 

 Pomanjkanje ponosa na organizacijo 

 Pomanjkanje različnih ugodnosti 

 

V spodnji tabeli (tabela 5.29.) so prikazane razlike med higieniki po demografskih 

značilnostih 
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Tabela 5.29: Higieniki po demografskih značilnostih 

Trditve Spol Starost 
Stopnja 

izobrazbe 

Kraj 

bivanja 

Pregled nad celotnim potekom dela.  X   

Možnost napredovanja. X    

Dobra organiziranost podjetja.  X X X 

Dobri odnosi z nadrejenim. X    

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje.   X X 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju.    X 

Opravljanje družbeno koristnega dela.  X X  

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.  X X  

Različne ugodnosti. X X X X 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Iz preglednice je razvidno, da se pri demografski kategoriji spol, število izbir razlikuje pri 

naslednjih higienikih: 

 Možnost napredovanja 

 Dobri odnosi z nadrejenim 

 Različne ugodnosti 

 

Med generacijama so se pojavile razlike pri izbiri naslednjih higienikih:  

 Pregled nad celotnim potekom dela 

 Dobra organiziranost podjetja 

 Opravljanje družbeno koristnega dela 

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Različne ugodnosti 

 

Po stopnji izobrazbe smo zaznali razlike pri higienikih: 

 Dobra organiziranost podjetja 

 Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje 

 Opravljanje družbeno koristnega dela 

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Različne ugodnosti 
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Kraj bivanja vpliva na naslednje izbire higienikov: 

 Dobra organiziranost podjetja 

 Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje 

 Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju 

 Različne ugodnosti 

 

5.4.2.6 Primerjava med generacijama 

Primerjali bomo generaciji X in Y, glede na dejavnike motivacije in nezadovoljstva ter 

higienike. Zanima nas torej kateri dejavniki so v vsaki izmed generacijskih skupin pripoznani 

kot dejavniki motivacije in nezadovoljstva  ter ali se ti dejavniki po  generacijski kategoriji 

razlikujejo, enako pa bomo preverili tudi za higienike. V vsako izmed kategorij X in Y je 

uvrščenih po 6 oseb, skupaj torej 12 intervjuvancev.  

 

MOTIVACIJA 

Slika 5.32: Prikaz motivacijskih dejavnikov za generacijo X 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Iz grafa (slika 5.32.) je razvidno, da sta najpomembnejša motivacijska dejavnika generacije X, 

ki  so ju izbrali vsi intervjuvanci te generacije Delo mi predstavlja izziv in Osebnostna rast 

(pri obeh je n=6). Generaciji X so pomembni tudi Dobri odnosi s sodelavci in Ugodni delovni 

pogoji oziroma razmere (n=5) ter dejavniki Dobri odnosi z nadrejenim, Dobra plača, 

nagrade, Zanimivo delo (n=4).  

 

Ostali motivacijski dejavniki, ki so jih intervjuvanci generacije X navajali, so še (kot je 

razvidno iz tabele 5.30.): 

 

Tabela 5.30: Ostali motivacijski dejavniki za generacijo X 

Dejavniki FREKVENCA 

Dobra organiziranost podjetja. 3 

Neodvisnost pri delu. 3 

Varnost zaposlitve 2 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju 2 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 2 

Možnost napredovanja. 2 

Jasna vizija in strategija podjetja. 2 

Pregled nad celotnim potekom dela 2 

Fleksibilni delovni čas 2 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 1 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 1 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 1 

Možnost službenih potovanj. 1 

Priznanje dosežkov s strani vodje in sodelavcev 1 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Slika 5.33: Prikaz motivacijskih dejavnikov za generacijo Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Iz slike 5.33. je moč razbrati motivacijske dejavnike generacije Y in sicer so vsi intervjuvanci, 

ki pripadajo tej generaciji (n=6), navedli dejavnik Ugodni delovni pogoji oziroma razmere kot 

dejavnik, ki vpliva na motiviranost na delovnem mestu. Sledita mu motivacijska dejavnika 

Osebnostna rast in Dobri odnosi s sodelavci, ki sta oba dobila po 5 izbir (n=5).  

 

Intervjuvanci generacije Y so pripoznali tudi dejavnike Dobra plača, nagrade; Odgovornost 

pri delu in Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu, saj je slednje dejavnike izbrala 

več kot polovica intervjuvancev te generacije.  

 

Ostali dejavniki, ki so v generaciji Y pripoznani kot tisti, ki vplivajo na motivacijo na 

delovnem mestu, so še (kot je razvidno iz tabele 5.31.):  
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Tabela 5.31: Ostali motivacijski dejavniki za generacijo Y 

DEJAVNIKI FREKVENCA 

Možnost napredovanja. 3 

Odgovornost pri delu. 3 

Priznanje dosežkov s strani vodje in sodelavcev 3 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 3 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 2 

Neodvisnost pri delu. 2 

Dobra organiziranost podjetja. 2 

Jasna vizija in strategija podjetja. 1 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 1 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju 1 

Možnost službenih potovanj. 1 

Timsko delo. 1 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Spodnja slika prikazuje ključne dejavnike motivacije za generacijo X (modra) in Y (rdeča).  

Slika 5.34: Ključni motivacijski dejavniki za generacijo X in Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Iz grafičnega prikaza (slika 5.34.) je razvidno, da so med ključnimi motivacijskimi dejavniki 

kar štirje dejavniki, ki so bili kot taki pripoznani v vsaki generaciji. In sicer gre za naslednje 

dejavnike:  

 Osebnostna rast 

 Dobri odnosi s sodelavci 

 Ugodni delovni pogoji oziroma razmere in  

 Dobra plača, nagrade. 

Bolj značilni motivacijski dejavniki za generacijo X so: 

 Delo mi predstavlja izziv 

 Dobri odnosi z nadrejenim in 

 Zanimivo delo.  

 

Bolj značilni motivacijski dejavniki za generacijo Y pa so: 

 Odgovornost pri delu in  

 Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.  

 

NEZADOVOLJSTVO 

Graf (slika 5.35.) prikazuje dejavnike nezadovoljstva za generacijo X, iz katerega je razvidno, 

da je največje število izbir s strani intervjuvancev te generacije dobil dejavnik Pomanjkanje 

različnih ugodnosti (n=6). Med dejavnike nezadovoljstva generacije X sodijo še Neugodni 

delovni pogoji oziroma razmere (n=5) in dejavniki nezadovoljstva, ki jih je izbrala več kot 

polovica (n=4)  intervjuvanih te generacije in sicer gre za dejavnike:  

 Nezabavno delo 

 Odsotnost službenih potovanj 

 Opravljanje dela, ki ni družbeno koristno 

 Pomanjkanje ponosa na organizacijo 

 Povečan nadzor s strani vodij in sodelavcev in  

 Slaba plača, pomanjkanje nagrad.  
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Slika 5.35: Prikaz dejavnikov nezadovoljstva za generacijo X 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Ostali dejavniki nezadovoljstva, ki so jih intervjuvanci generacije X navajali, so še (tabela 

5.32): 

Tabela 5.32: Ostali dejavniki nezadovoljstva za generacijo X 

Trditve Frekvenca 

Nefleksibilni delovni čas. 3 

Odvisnost od drugih pri svojem delu. 3 

Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje. 3 

Odsotnost možnosti napredovanja. 2 

Nejasna vizija in strategija podjetja. 2 

Nesodelovanje pri upravljanju podjetja. 2 

Neugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. 2 

Nezanimivo delo. 1 

Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 1 

Pomanjkanje priložnosti za osebnostna rast . 1 

Pomanjkanje odgovornosti pri delu. 1 

Pomanjkanje pohval s strani nadrejeni in sodelavcev. 1 

Slabi odnosi z nadrejenim. 1 

Zaposlitev ni varna. 1 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Slika 5.36: Prikaz dejavnikov nezadovoljstva za generacijo Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Iz grafa (slika 5.36.) je moč razbrati, da so intervjuvanci generacije Y v največji meri (n=6) 

navajali dejavnik »Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije« kot dejavnik 

nezadovoljstva ne delovnem mestu. Sledita mu dejavnika »Opravljanje dela, ki ni družbeno 

koristno« (n=5) in »Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje (pomanjkanje prostega 

časa)« (n=5). Več kot polovica intervjuvanih (n=4) te generacije je prav tako navedla 

dejavnike »Pomanjkanje različnih ugodnosti«, »Slabi odnosi z nadrejenim«, »Neugodni 

delovni pogoji oziroma razmere« in »Delo mi ne predstavlja izziva« kot tiste dejavnike, ki 

povzročajo nezadovoljstvo na delovnem mestu.  

 

Ostali dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo pri generaciji Y so še: 

Tabela 5.33: Ostali dejavniki nezadovoljstva za generacijo Y 

Trditve Frekvenca 

Zaposlitev ni varna. 3 

Povečan nadzor s strani vodij in sodelavcev. 3 

Slaba organiziranost podjetja. 3 

Neugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. 3 

Nesodelovanje pri upravljanju podjetja. 3 

Pomanjkanje ponosa na organizacijo. 3 

Odvisnost od drugih pri svojem delu. 3 

Nezabavno delo. 2 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Delo mi ne predstavlja izziva 

Neugodni delovni pogoji oz. razmere 

Slabi odnosi z nadrejenim 

Pomanjkanje različnih ugodnosti … 

Zavest, da delo posega v moje zasebno … 

Opravljanje dela, ki ni družbeno koristno 

Odsotnost možnosti uporabe vrhunske … 
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Nezanimivo delo. 2 

Odsotnost možnosti napredovanja. 2 

Netimsko delo. 2 

Nefleksibilni delovni čas. 2 

Nejasna vizija in strategija podjetja. 2 

Nepreglednost nad celotnim potekom dela. 2 

Odsotnost službenih potovanj. 2 

Pomanjkanje priložnosti za osebnostna rast . 1 

Slaba plača, pomanjkanje nagrad. 1 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

V spodnjem grafičnem prikazu (slika 5.37.)  so prikazani ključni dejavniki nezadovoljstva za 

generacijo X (modra) in Y (rdeča).  

Slika 5.37: Ključni dejavniki nezadovoljstva po generaciji 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Iz grafičnega prikaza je moč razbrati, da so med ključnimi dejavniki nezadovoljstva nekateri 

dejavniki skupni obema generacijama. Gre za dejavnike: 

  Pomanjkanje različnih ugodnosti  

 Neugodni delovni pogoji oziroma razmere in 

 Opravljanje dela, ki ni družbeno koristno.  

 

Značilno dejavniki nezadovoljstva za generacijo X so: 

 Nezabavno delo 

 Odsotnost možnosti potovanj 

 Pomanjkanje ponosa na organizacijo 

 Povečan nadzor s strani vodij in zaposlenih 

 Slaba plača, nagrade  

 

Bolj značilni dejavniki nezadovoljstva za generacijo Y so: 

 Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje 

 Slabi odnosi z nadrejenim 

 Delo mi ne predstavlja izziva 

 

 

HIGIENIKI 

Iz spodnjega grafičnega prikaza (slika 5.38.) je razvidno, da je največkrat izbran higienik 

intervjuvancev generacije X dejavnik Različne ugodnosti (organiziranje športnih in 

rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...)(n=4).  

 

Med higienike generacije X sodita še dejavnika Zavest, da delo ne posega v moje zasebno 

življenje (dovolj prostega časa) in Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju, oba z po 

dvema izbirama (n=2).  
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Slika 5.38: Prikaz higienikov za generacijo X 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Ostali higieniki intervjuvancev generacije X, ki so jih ti še navedli, so (tabela 5.34.):  

 

Tabela 5.34: Dodatni higieniki generacije X 

Trditve Frekvenca 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje   1 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere   1 

Odgovornost pri delu 1 

Neodvisnost pri delu 1 

Možnost službenih potovanj   1 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev 1 

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam) 1 

Ponos na organizacijo 1 

Možnost napredovanja 1 

jasna vizija in strategija podjetja 1 

Dobri odnosi z nadrejenim   1 

Varnost zaposlitve 1 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 1 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Slika 5.39: Prikaz higienikov za generacijo Y 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Kot je moč razbrati iz grafa (slika 5.39), so intervjuvanci generacije Y najpogosteje (n=5) 

izbrali dejavnik Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, 

počitniške zmogljivosti...), ki so ga prepoznali kot higienik. Več kot polovica intervjuvancev 

generacije Y je izbrala tudi dejavnik Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje 

(dovolj prostega časa) (n=4). Polovica intervjuvancev generacije Y (n=3) je med higienike 

uvrstila še sledeča dejavnika: Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju in Možnost 

uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.  

 

Ostali higieniki generacije Y so še: 

Tabela 5.35: Dodatni higieniki generacije Y 

Trditve Frekvenca 

jasna vizija in strategija podjetja 2 

Dobri odnosi z nadrejenim   2 

Varnost zaposlitve 2 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje   1 

Dobra organiziranost podjetja 1 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere   1 
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Odgovornost pri delu 1 

Neodvisnost pri delu 1 

Možnost službenih potovanj   1 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev 1 

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam) 1 

Ponos na organizacijo 1 

Možnost napredovanja 1 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

V spodnjem grafičnem prikazu (slika 5.40.) so prikazani ključni higieniki za generacijo X 

(modra) in Y (rdeča).  

 

Slika 5.40: Ključni higieniki po generaciji 

 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Iz grafične primerjave higienikov med generacijama lahko razberemo, da sta obe generaciji 

intervjuvancev kot higienike navajali podobne ali celo enake dejavnike. Higieniki, skupni 

obema generacijama so:  

 Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške 

zmogljivosti... 

 Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa) 

 Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju 

 

Pri generaciji Y pa je visoko število izbir dobil tudi higienik Možnost uporabe vrhunske 

tehnike in tehnologije.  

 

 

5.5 Primerjava motivatorjev in higienikov  za generacijo X in Y, ugotovljenih s 

kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami 

 

Zgoraj smo z različnimi načini raziskovanja prišli do ugotovitev glede dejavnikov, ki pri 

udeležencih, vključenih v raziskavo, bodisi povzročajo njihovo zadovoljstvo in motivacijo za 

delo, bodisi povzročajo njihovo nezadovoljstvo in odsotnost motivacije. Primerjali smo 

ugotovljene ključne motivacijske dejavnike (motivatorje) in dejavnike nezadovoljstva 

(higienike) za obe generaciji (tabela 5.36.).  

S primerjavo ključnih motivatorjev generacije X se izkaže, kot je razvidno iz zgornje 

preglednice, da so skupni dejavniki, ugotovljeni z obema metodama, dejavniki: 

 Ugodni delovni pogoji oziroma razmere. 

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 

 Delo mi predstavlja izziv.  

Tako smo z različnimi metodami prišli do ugotovitve, da so prav ti trije dejavniki visoko 

ovrednoteni med udeleženci raziskave, ki pripadajo generaciji X.  
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Tabela 5.36: Ključni motivatorji generacije X, ugotovljeni s kvantitativnimi in kvalitativnimi 

metodami 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Ostali ugotovljeni ključni motivacijski dejavniki generacije X so še: 

 Osebnostna rast. 

 Jasna vizija in strategija podjetja. 

 Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 

 Dobri odnosi z nadrejenim 

KLJUČNI MOTIVATORJI GENERACIJE X 

DEJAVNIKI 
Kvantitativna 

metoda 

Kvalitativna 

metoda 

Osebnostna rast.  X 

Jasna vizija in strategija podjetja. X  

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. X  

Dobri odnosi z nadrejenim.  X 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere. X X 

Dobra plača, nagrade.  X 

Dobri odnosi s sodelavci.  X 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. X  

Varnost zaposlitve. X  

Neodvisnost pri delu. X  

Opravljanje družbeno koristnega dela. X  

Ponos na organizacijo.   

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. X X 

Timsko delo. X  

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. X  

Delo mi predstavlja izziv. X X 

Zabavno delo. X  

Fleksibilni delovni čas. X  

Dobri sodelavci. X  

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. X  
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 Dobra plača, nagrade 

 Dobri odnosi s sodelavci. 

 Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju 

 Varnost zaposlitve. 

 Neodvisnost pri delu. 

 Opravljanje družbeno koristnega dela. 

 Ponos na organizacijo. 

 Timsko delo. 

 Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 

 Zabavno delo. 

 Fleksibilni delovni čas. 

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 

 

 

Iz spodnje tabele (tabela 5.37.) je razvidno, da smo z uporabo različnih metod ugotovili 

skupni ključni motivator za generacijo Y in sicer je to dejavnik “Odgovornost pri delu”.  

 

Drugi motivatorji, ki generaciji Y predstavljajo visoko vrednoto, so naslednji: 

 Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 

 Pregled nad celotnim potekom dela. 

 Osebnostna rast 

 Ugodni delovni pogoji oziroma razmere  

 Dobra plača, nagrade 

 Dobri odnosi s sodelavci. 

 Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. 

 Neodvisnost pri delu. 

 Možnost službenih potovanj. 

 Opravljanje družbeno koristnega dela. 

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje  

 Timsko delo 

 Delo mi predstavlja izziv. 

 Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 
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Tabela 5.37: Ključni motivatorji generacije Y, ugotovljeni s kvantitativnimi in 

kvalitativnimi metodami 

KLJUČNI MOTIVATORJI DEJAVNIKI GENERACIJE Y 

DEJAVNIKI 
Kvantitativna 

metoda 

Kvalitativna 

metoda 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.  X 

Pregled nad celotnim potekom dela. X  

Odgovornost pri delu. X X 

Osebnostna rast.  X 

Ugodni delovni pogoji oziroma razmere.  X 

Dobra plača, nagrade.  X 

Dobri odnosi s sodelavci.  X 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. X  

Neodvisnost pri delu. X  

Možnost službenih potovanj. X  

Opravljanje družbeno koristnega dela. X  

Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. X  

Timsko delo. X  

Delo mi predstavlja izziv. X  

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). X  

Fleksibilni delovni čas. X  

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. X  

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 
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Tabela 5.38: Ključni higieniki generacije X, ugotovljeni s kvantitativnimi in kvalitativnimi 

metodami 

KLJUČNI HIGIENIKI GENERACIJE X 

DEJAVNIKI 
Kvantitativna 

metoda 

Kvalitativna 

metoda 

Pregled nad celotnim potekom dela. X  

Jasna vizija in strategija podjetja. X X 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev X  

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje X X 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. X X 

Varnost zaposlitve X  

Ponos na organizacijo. X  

Zabavno delo.  X 

Fleksibilni delovni čas. X  

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije  X 

Različne ugodnosti.  X 

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Pri primerjanju ugotovitev (tabela 5.38.), dobljenih s kvantitavnimi in kvalitativnimi 

metodami glede ključnih higienikov generacije X, smo ugotovili, da se pri le-teh za skupne 

dejavnike nezadovoljstva izkažejo naslednji dejavniki: 

 Jasna vizija in strategija podjetja  

 Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje  

 Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju  

Kot ključne higienike generacije X lahko izpostavimo še: 

 Pregled nad celotnim potekom dela. 

 Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev 

 Varnost zaposlitve  

 Ponos na organizacijo. 

 Zabavno delo. 

 Fleksibilni delovni čas. 
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 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Različne ugodnosti. 

 

Tabela 5.39: Ključni higieniki generacije Y, ugotovljeni s kvantitativnimi in kvalitativnimi 

metodami 

KLJUČNI HIGIENIKI GENERACIJE Y 

DEJAVNIKI 
Kvantitativna 

metoda 

Kvalitativna 

metoda 

Pregled nad celotnim potekom dela X X 

Jasna vizija in strategija podjetja. X  

Dobra organiziranost podjetja.  X 

Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev X  

Različne ugodnosti  X 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje X X 

Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. X  

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije  X 

Opravljanje družbeno koristnega dela  X 

Varnost zaposlitve X X 

Ponos na organizacijo. X  

Fleksibilni delovni čas. X  

Vir: Rejec, lastna raziskava (2012). 

 

Za skupne ključne higienike generacije Y se pri primerjavi ugotovitev s kvantitativno in 

kvalitativno metodo, izkažejo sledeči dejavniki: 

 Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje, 

 Pregled nad celotnim potekom dela in 

 Varnost zaposlitve.  

Ostali ključni dejavniki generacije Y, ugotovljeni z uporabo ene izmed metod, so še:  

 Jasna vizija in strategija podjetja. 

 Dobra organiziranost podjetja 
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 Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev 

 Različne ugodnosti 

 Ugleden lasten status oziroma položaj v podjetju. 

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 Opravljanje družbeno koristnega dela 

 Ponos na organizacijo in 

 Fleksibilni delovni čas. 

 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

 

Kratek povzetek raziskovane teme in vzvodi za raziskovalni interes 

V sklepni diskusiji si moramo podati odgovore na postavljene cilje in raziskovalne dileme ter 

si zastaviti vprašanje, ali je pričujoča disertacija s svojo obsežno empirično evidenco potrdila 

ali ovrgla zastavljene hipoteze. V doktorski disertaciji smo se ukvarjali s širšo kompleksno 

problematiko relevantnosti Herzbergove dvofaktorske motivacijske teorije, pri čemer smo v 

ospredje raziskovalnega interesa postavili generacijske raznolikosti specifične generacije v 

današnjem slovenskem družbeno-kulturološkem kontekstu. Ker je človeška interpretacija 

stvarnosti lahko zelo različna glede na njihovo vsakodnevno percepcijo življenja, nas je 

zanimala generacijska, torej starostna stratifikacija pripadnikov generacije X in Y v interakciji 

z njihovo motivacijsko manifestacijo, še posebej glede na pomanjkanje raziskav in posledično 

empiričnih evidenc. Izziva, ki sem si ga postavila v pričujoči disertaciji, sem se lotila 

predvsem iz velikega osebnega interesa in raziskovalne radovednosti, saj se v lastnem 

delovnem okolju vsakodnevno srečujem s predstavniki različnih generacij in ravno njihovi 

raznoliki odzivi na dražljaje iz okolja in njihovo raznoliko odzivanje na posamezne 

družbeno-delovne situacije so v meni spodbudili raziskovalni interes, saj sem izkustveno te 

raznolikosti zagotovo opazila, želela pa sem se jim posvetiti tudi z znanstveno-raziskovalnim 

pristopom. Torej, če svoj raziskovalni impulz opišem v Herzbergovem jeziku, je bilo moje 

notranje motivacijsko gonilo zagotovo znanstveno si odgovoriti na vprašanja o obstoju 

raznolikosti med generacijama in motivacijskih vzvodih, ki predstavnike posamezne 
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generacije vodijo v vsakodnevnih interakcijah, saj sem v obstoj raznolikosti izkustveno v sebi 

že verjela. 

 

Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

V uvodu smo si postavili devet raziskovalnih vprašanj ter pet hipotez. S sekundarno 

kvantitativno analizo podatkov smo preverjali raziskovalni vprašanji, ali starost vpliva na 

vrednote ter ali obstaja razlika med pripadniki generacije X in Y v vrednotah. Z analizo smo 

dokazali, da med generacijama obstajajo razlike glede določenih družbenih tematik in načina 

mišljenja, v večini pa do razlik ne prihaja, tako iz te ugotovitve izpeljemo misel, da ne 

moremo absolutno trditi, da starost v največji možni meri vpliva na vrednote. Preverjali smo 

tudi ostale demografske dejavnike in prav tako ugotovili, da ne moremo absolutno trditi, da 

izbrane demografske spremenljivke bistveno vplivajo na vrednote, večje razlike so se opazile 

le pri preverjanju demografske spremenljivke spol in izobrazba. Tako lahko na zastavljena 

raziskovalna vprašanja delno pritrdilno odgovorimo in sicer zaključimo, da se generaciji X in 

Y po nekaterih izbranih vrednotah razlikujeta, v večini pa sta homogeni. Bolj kot pripadnost 

generacijam (starost) prihaja do razlik v vrednotah glede na spol in izobrazbo. 

Ostala raziskovalna vprašanja so v direktni povezavi s hipotezami in jih bomo v tem 

kontekstu tudi obravnavali, tako da se nadalje osredotočimo na glavno hipotezo, ki pravi 

(GH): Zaradi sprememb, ki so se zgodile po II. svetovni vojni, Herzbergov splošni model 

dvofaktorske teorije ni več ustrezen, torej bodo na motivacijo predstavnikov generacije X in 

generacije Y vplivali  različni motivacijski dejavniki. 

Herzberg je namreč trdil, da ne prihaja do nobenih statistično značilnih razlik pri 

demografskih karakteristikah posameznikov ter menil, da delavci po vsem svetu ne glede na 

kulturne razlike izražajo tendenco zadovoljstva z notranjimi faktorji (motivatorji) in 

nezadovoljstvo z zunanjimi faktorji (higieniki) dela. Pri preverjanju glavne hipoteze je študija 

temeljila na teoretični sintezi, ki smo jo v nadaljevanju nadgradili še s primarno kvantitativno 

analizo ter primarno kvalitativno analizo empiričnih podatkov. Ugotovili smo, da sicer skelet 

Herzbergove teorije še vedno stoji, vendar pa je v vseh teh letih prišlo do kar nekaj 

pomembnih razlik v motivacijskih dejavnikih, prav tako so nekateri izmed Herzbergovih 

motivatorjev prevzeli dinamiko higienikov in obratno. Tako lahko sklepamo, da lahko glavno 

hipotezo v celoti potrdimo, saj smo z empirično evidenco dokazali, da osnovni model 
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dvofaktorske motivacijske teorije ni več v celoti ustrezen ter da na motivacijo predstavnikov 

generacije X in Y vplivajo različni motivacijski dejavniki. 

Za potrditev glavne hipoteze smo oblikovali dve pod-hipotezi, in sicer hipotezo 1 (H1): 

Zaradi umika mladih v sfero zasebnosti, individualizma, kulturne modernizacije,  različne 

socializacijske poti in primarnega pomena vrstništva v socializaciji se med pripadniki 

generacije X in Y oblikujejo drugačni sklopi vrednotnih vzorcev; ter hipotezo 2 (H2): Različni 

vrednotni vzorci pripadnikov generacije X in Y vplivajo na to, da nanje vplivajo različni 

motivacijski dejavniki. 

Za preverjanje pod-hipoteze H1 smo naredili sekundarno kvantitativno analizo in ugotovili, 

da imajo predstavniki generacije X in Y nekatere vrednote različne, v večini pa so vrednote 

homogene. Analiza vrednot je nadalje nakazala na bistveno razliko med predstavniki obeh 

izbranih generacij, in sicer smo ugotovili, da so predstavniki generacije Y veliko bolj 

tolerantni kot predstavniki generacije X, kar sovpada z idejo, da je generacija Y najbolj 

tolerantna generacija doslej, torej lahko sklepamo, da je kulturna modernizacija vplivala na 

kolektivno zavest in vrednotni vzorec predstavnikov generacije Y. Pod-hipotezo H1 lahko 

torej delno potrdimo, saj razlike obstajajo, vendar pa je teh razlik relativno malo. 

 

Za preverjanje pod-hipoteze H2 smo oblikovali še dve pomožni hipotezi, in sicer: 

Hipoteza 2A (H2A): Za predstavnike generacije Y so pomembnejši drugi motivacijski 

dejavniki kot za predstavnike generacije X. 

ter 

Hipoteza 2B (H2B):  

Med pripadniki generacije Y in generacije X obstaja razlika, kateri motivacijski dejavniki so 

prepoznani kot motivatorji in kateri kot higieniki.  

Obe pomožni hipotezi smo preverjali s primarno kvalitativno in kvantitativno raziskavo in z 

analizo ugotovili, da na motivacijo izbranih predstavnikov generacije X in Y vplivajo različni 

motivacijski dejavniki ter da obstajajo tudi razlike, katere dejavnike predstavniki obeh 

generacij smatrajo za higienike in katere za motivatorje. Tako smo potrdili obe pomožni 

hipotezi in hkrati tudi drugo pod-hipotezo H2. 
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Cilji raziskave in znanstvena relevantnost disertacije 

V prvi vrsti je bila dilema pričujoče disertacije ugotoviti, ali obstaja med pripadniki različnih 

generacij diferenca v motivacijskih dejavnikih in ali imajo različni motivacijski dejavniki za 

predstavnike različnih generacij drugačno stopnjo pomembnosti, ki jim jo pripisujejo 

predstavniki teh generacij. Na to dilemo smo z obsežno empirično raziskavo pritrdilno 

odgovorili, saj so se razlike med dejavniki, ki jim predstavniki ene ali druge generacije 

pripisujejo ključno vlogo, raziskovale tako v analizi kvalitativne kot tudi v analizi 

kvantitativne raziskave. 

Nadalje smo ugotavljali, kateri od izbranih tridesetih motivacijskih dejavnikov oziroma 

faktorjev so za predstavnike ene in druge generacije motivatorji in kateri higieniki in ali 

prepoznamo kot motivatorje in higienike različne faktorje pri eni in drugi generaciji. Z analizo 

kvalitativne in kvantitativne raziskave smo odgovorili na zastavljeni cilj, saj smo ugotovili, da 

so motivacijski dejavniki, ki so prepoznani ali kot motivatorji ali kot higieniki, različni pri 

predstavnikih obeh generacij. S kvantitativno metodo smo ugotovili, da predstavniki 

generacije Y smatrajo kot motivatorje naslednje dejavnike: 

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 

 Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju. 

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje. 

 Opravljanje družbeno koristnega dela. 

 Pregled nad celotnim potekom dela. 

 Možnost službenih potovanj. 

 Delo, ki predstavlja izziv. 

 Fleksibilni delovni čas. 

 Odgovornost pri delu. 

 Neodvisnost pri delu. 

 Zabavno delo. 

 Timsko delo. 

 

S kvalitativno metodo pa so se kot motivatorji izkazali dejavniki: 

 Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 

 Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 

 Dobri odnosi s sodelavci. 
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 Odgovornost pri delu. 

 Dobra plača, nagrade. 

 Osebnostna rast. 

 

Predstavniki generacije X smatrajo kot motivatorje (ugotovljeno s kvantitativno metodo) 

naslednje dejavnike: 

 Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 

 Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev. 

 Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju. 

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje. 

 Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 

 Opravljanje družbeno koristnega dela. 

 Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 

 Jasna vizija in strategija podjetja. 

 Delo, ki predstavlja izziv. 

 Fleksibilni delovni čas. 

 Neodvisnost pri delu. 

 Varnost zaposlitve. 

 Dobri sodelavci. 

 Zabavno delo. 

 Timsko delo. 

 

S kvalitativno metodo pa smo ugotovili, da so kot motivatorji prepoznani dejavniki: 

 Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje. 

 Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 

 Dobri odnosi z nadrejenim. 

 Dobri odnosi s sodelavci. 

 Delo, ki predstavlja izziv. 

 Dobra plača, nagrade. 

 Osebnostna rast. 
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Kot eno izmed ključnih ciljev, s katerimi smo se ukvarjali v pričujoči disertaciji, smo v uvodu 

izpostavili vprašanje, ali lahko legitimno govorimo o generacijski raznolikosti in na podlagi 

vseh analiz in rezultatov lahko upravičeno sklenemo, da lahko generacijsko raznolikost 

suvereno prepoznamo kot legitimno raznolikost v današnjem družbenem in delovnem okolju, 

saj smo takšne ali drugačne medgeneracijske razlike ugotovili z vsemi tremi empiričnimi 

pristopi. 

 

Nadalje se je disertacija ukvarjala z relevantnostjo dvofaktorske motivacijske teorije glede na 

to, da je Herzbergova raziskava potekala v petdesetih letih prejšnjega stoletja in torej v 

drugačnem družbenem kontekstu ter je doživela že številne verifikacije in kritike. Ugotovili 

smo, da sicer osnovno ogrodje Herzbergove dvofaktorske motivacijske teorije še vedno stoji, 

vendar pa so vse spremembe v družbeni sferi vplivale na spremenjen ali celo obrnjen kontekst 

motivatorjev in higienikov. Lastna kvantitativna raziskava je primerjalno s Herzbegovo 

klasifikacijo šestnajstih faktorjev ugotovila zrcalno sliko pri sedmih faktorjih, torej lahko 

trdimo, da Herzbergova teorija na našem preučevanem vzorcu v današnjem družbeno-

kulturološkem kontekstu ni več relevantna. 

 

Metodologija 

Pri izdelavi doktorske disertacije smo uporabili različne kvalitativne in kvantitativne metode. 

Teoretični del smo utemeljili na študiji različnih strokovnih in znanstvenih virov, ki govorijo 

o vrednotah, motivaciji, motivacijskih teorijah, pojmu generacija kot takem in generacijski 

raznolikosti s še posebnim poudarkom na predstavnikih generacije X in Y.  

V empiričnem delu pa smo zaradi večje kompleksnosti in relevantnosti pridobljenih rezultatov 

ter zaradi jasnega razumevanja pomanjkljivosti, ki izvirajo iz spletnega anketiranja, uporabili 

kvalitativne (pol-strukturirani poglobljeni intervjuji) in kvantitativne (sekundarna analiza 

ankete SJM; lastna primarna analiza spletnega anketiranja) metode. Središče raziskave je 

predstavljala izvedba in obravnava kvantitativne raziskave (zbiranje podatkov z anketo na 

večjem vzorcu). Kontrolni spremenljivki spol in izobrazba smo detajlno preverjali s 

sekundarno analizo podatkov SJM, 2008. S pol-strukturiranimi intervjuji pa smo želeli 

pridobiti poglobljene informacije na bolj ekstremnih starostnih skupinah generacij, ki sta 
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vsaka na svojem polu starostnega kontinuuma, in na podlagi vseh teh ugotovitev na koncu 

izpeljati motivacijski model ene in druge generacije. 

 

Prispevek k razvoju znanosti 

Doktorska disertacija se je ukvarjala z ugotavljanjem vpliva starosti na vrednote in z vplivom 

vrednot na motivacijske dejavnike, pri čemer smo sicer dokazali, da obstajajo določene 

statistično značilne razlike med pripadniki obeh generacij v vrednotah, v večini pa so bile 

preučevane vrednote homogene. Ob začetku preučevanja in postavitvi osnovne dispozicije 

disertacije smo pričakovali, da bodo razlike v vrednotah očitnejše, vendar se nam ta 

predpostavka ni potrdila v celoti. Prav tako smo imeli problematiko z razlikovanjem vrednot 

od motivacijskih dejavnikov, saj je v našem primeru velikokrat šlo za ene in iste dejavnike, 

kljub temu da teorija trdi, da so vrednote zgolj ena izmed motivacijskih konotacij.  

Nadalje se je doktorska disertacija ukvarjala z ugotavljanjem raznolikosti motivacijskih 

dejavnikov med pripadniki generacije X in Y oziroma z ugotavljanjem, katerim vrednotam in 

torej posledično motivacijskim dejavnikom pripadniki teh dveh generacij pripisujejo največjo 

pomembnost. Kot osnova je bila vzeta Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija in 

motivacijski faktorji, ki pa smo jih skozi obširno teoretično analizo virov in literature 

nadgradili na faktorje, ki po teoretičnih študijah pripadnikom generacije Y pomenijo največ. 

Herzbergovo teorijo, ki je bila torej razvita v drugačnem sociološkem okolju od današnjega, 

smo tako želeli preizkusiti v današnjem družbenem kontekstu in ugotovili, da sicer osnovno 

ohišje teorije še stoji, vendar pa je skoraj polovica njegovih faktorjev prevzela ravno 

nasprotno dinamiko. Iz tega smo torej sklepali, da je Herzbergova teorija zgolj delno dovolj 

robustna, da bi se lahko v celoti obdržala skozi čas. 

Poleg tega pa se je doktorska disertacija ukvarjala tudi z vprašanjem, kateri od izbranih 

motivacijskih faktorjev so za predstavnike generacije X motivatorji oziroma higieniki,  kateri 

od njih so higieniki oz. motivatorji za predstavnike generacije Y ter ali sploh prihaja do 

bistvenih razlik med njima, da bi lahko upravičeno govorili o generacijski raznolikosti. Pojem 

generacijske raznolikosti kot take in z njo povezane motivacije je v slovenskem prostoru še 

precej neraziskana tema in z doktorsko disertacijo smo želeli ravno na tem področju dodati 

svoj prispevek k teoriji motivacije. 
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Slika 6.1: Grafični prikaz empiričnih ugotovitev 

 

Vir: Rejec, lastne raziskave (2011, 2012). 

 

Kot eno izmed najpomembnejših pridobitev pričujoče disertacije smo si v uvodu zastavili cilj 

formiranja motivacijskega modela za generacijo X in Y. S presekom rezultatov primarne 

kvalitativne in primarne kvantitativne analize smo prišli do naslednjih dveh modelov 

motiviranja, kot ju vidimo na slikah 6.2. ter 6.3. 

 

 

Sekundarna 
kvalitativna 
analiza SJM 

Cilj:  

- ugotoviti, ali obstaja 
razlika med X in Y v 
vrednotah. 

Ugotovitve: 

- med generacijama 
sicer obstajajo razlike 
glede posameznih 
družbenih tematik, v 
večini pa do razlik ne 
prihaja. 

- glede na opravljene 
analize ne moremo 
trditi, da starost v 
največji možni meri 
vpliva na vrednote. 
Bolj opazne so razlike 
med vrednotami 
glede na spol in 
izobrazbo. 

- tako lahko 
zaključimo, da imata 
generaciji določene 
vrednote različne, v 
večini pa sta 
homogeni. 

Lastna 
kvantitativna 

raziskava 

Cilj:  

- ugotavljati 
potencialne razlike 
med generacijama 
glede na motivatorje 
in higienike ter 
ugotoviti relevantnost 
Herzbergove teorije. 

Ugotovitve: 

- razlike med 
generacijama so  
statistično značilne pri 
določenih dejavnikih, 
torej sklepamo, da na 
motivacijo X in Y 
vpivajo različni 
motivacijski dejavniki. 

- do večjih sprememb 
Herzbergovih 
ugotovitev v vseh teh 
letih ni prišlo, vendar 
pa razlike kljub temu 
ostajajo. 

Lastna 
kvantitativna 

raziskava 

Cilj:  

- ugotavljanje 
potencialnih razlik 
med X in Y - kateri 
dejavniki so 
prepoznani kot 
motivatorji in kateri 
kot higieniki. 

Ugotovitve: 

- med predstavniki 
generacije X in Y 
prihaja do razlik, 
katere dejavnike 
prepoznavajo kot 
motivatorje in katere 
kot higienike. 
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Slika 6.2: Model motiviranja generacije X 

 

Vir: Rejec, lastne raziskave (2011, 2012). 
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Slika 6.3: Model motiviranja generacije Y 

 

Vir: Rejec, lastne raziskave (2011, 2012).  
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Zaključki, do katerih smo prišli s sintezo obsežnega teoretičnega bazena in empiričnih 

evidenc, imajo pomembno implikacijo tako za raziskovanje kot tudi za prakso na temo 

generacijske raznolikosti in motivacijskih mehanizmov pripadnikov danes najštevilčnejših 

generacij v družbenem in delovnem okolju. V prvi vrsti lahko govorimo o kontekstualni 

diferenciaciji motivacijskih pristopov za mlade generacije in kot drugo smo dokazali, da lahko 

generacijsko raznolikost prepoznamo kot eno izmed legitimnih raznolikosti v današnjem 

družbenem kontekstu.  

 

V pogojih radikalnih družbenih in kulturoloških sprememb se podjetja soočajo z novimi 

izzivi, kako motivirati in obdržati ključno delovno silo, ki je fokusni dejavnik konkurenčnosti 

na trgu in menimo, da smo s svojim prispevkom k teoriji motivacije pomembno prispevali k 

tej dilemi. 

 

Ob koncu vsakršnega tako obsežnega dela pa se seveda ne moremo izogniti svoji lastni 

resničnosti in ugotovitvi, da bi lahko še marsikaj izpeljali drugače, in soočenjem s 

pomanjkljivostmi in slabostmi, ki smo jih opazili med samo raziskavo. Zagotovo je ena izmed 

bistvenih pomanjkljivosti pomanjkanje longitudinalnih podatkov, preko katerih bi 

posameznike preučevali več let in s tem izločili dejavnik starostne stratifikacije, ki je 

posledica osebnega razvoja vsakega individuuma, in na podlagi katerih bi lahko z gotovostjo 

govorili, da medgeneracijske razlike obstajajo. Prav tako se vsi raziskovalci srečujemo tudi z 

vprašanjem ustreznosti in relevantnosti metodoloških orodij, saj se nam v vsej svoji 

resničnosti njihova kvalitetna aplikativnost izkaže šele ob izvajanju obsežnih analiz podatkov, 

torej lahko ob zaključku z gotovostjo rečemo, da bi, v kolikor bi ponovno analizirali temo te 

disertacije, vprašalnike sestavili drugače.  

 

Za nadaljnje raziskovanje bi bilo vsekakor potrebno narediti študijo na bolj reprezentativnem 

vzorcu, da bi lahko z večjo gotovostjo sklepali na medgeneracijsko stratifikacijo in 

motivacijske mehanizme predstavnikov posameznih generacij. 
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Tako smo z nekaj domišljije do konca pripeljali tudi zgodbi Janeza in Mateja in ob 

zaključku lahko ugotovimo, da se naša domišljijska junaka delno skladata s teoretičnim 

okvirjem na temo generacij, delno pa ne. Odgovornost, ki se je pokazala kot ključni 

motivator generacije Y, je namreč dejavnik, ki ga teorija pripisuje predstavnikom 

generacije X. In čeprav teorija na temo generacije X sicer govori o zanimivem in izzivnem 

delu, pa sta to dejavnika, ki naj bi bila pomembnejša za generacijo Y. Skladno s teorijo pa 

je pri predstavnikih obeh generacij to, da jim je za odsotnost nezadovoljstva zelo 

pomembno, da delo ne posega v njihovo zasebno življenje.  

 

Za motivacijo Janeza Horvata bi torej bilo ključno, da bi bili delovni pogoji ugodni, da bi 

bilo delo zanimivo in bi nudilo veliko izzivov, medtem ko bi bilo Mateju Novaku 

najpomembnejše, da bi se pri svojem delu čutil odgovornega in da bi imel odgovorne 

delovne naloge. Najpomembnejši dejavniki, ki sicer ne vplivajo na motivacijo, vendar pa so 

zelo pomembni za odsotnost nezadovoljstva na delovnem mestu, pa bi Janezu Horvatu 

predstavljali dejavniki: jasna vizija in strategija podjetja, zavest, da delo ne bi posegalo v 

njegovo privatno življenje ter ugleden lasten status v podjetju. Tako kot Janezu bi tudi 

Mateju Novaku bilo za odsotnost nezadovoljstva pomembno, da delo ne bi posegalo v 

njegovo osebno življenje, poleg tega pa tudi pregled nad celotnim potekom dela ter varnost 

zaposlitve.  

 

Za podjetja je torej ključnega pomena, da se z vso skrbnostjo in tehtnim premislekom 

ukvarjajo s svojimi kadri in pomembno je vedeti, kaj so ključni vzvodi za motivacijo dveh 

trenutno najštevilčnejše zastopanih generacij med delovno aktivnim prebivalstvom in 

zadovoljitev katerih dejavnikov je bistvena za visoko delovno storilnost ''Janezov'' in 

''Matejev'' v slovenskih organizacijah. 
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Priloga 1 – Nabor vprašanj iz evropske raziskave vrednot (SJM 2008/1) 

 

1. Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju: DELO 

2. DRUŽINA 

3. PRIJATELJI IN ZNANCI 

4. PROSTI ČAS 

5. POLITIKA 

6. VERA 

7. Ali ste član katere izmed naštetih prostovoljnih organizacij; ali ste v kateri izmed njih aktivni in 

opravljate zanje neplačano delo: SKRB ZA STAREJŠE, ZA LJUDI V STISKI, ZA INVALIDE ALI 

DRUGAČE PRIZADETE LJUDI. 

8. SINDIKATI. 

9. ČLOVEKOVE PRAVICE ALI RAZVOJ TRETJEGA SVETA. 

10. OHRANJANJE IN ZAŠČITA OKOLJA ALI PRAVICE ŽIVALI. 

11. DELO Z MLADINO (TABORNIKI, SKAVTI, MLADINSKI KLUBI) 

12. ŠPORT IN REKREACIJA. 

13. MIROVNA GIBANJA. 

14. Prosim povejte, katere izmed spodaj naštetih skupin ljudi ne bi želeli imeti za sosede: LJUDJE DRUGE 

RASE 

15. MUSLIMANI 

16. PRISELJENCI, TUJI DELAVCI 

17. LJUDJE Z AIDS-OM 

18. NARKOMANI 

19. HOMOSEKSUALCI 

20. ŽIDJE 

21. ROMI 

22. Prosim povejte, kateri vidiki dela, zaposlitve so pomembni za vas osebno: DOBRA PLAČA 

23. PRIJETNI LJUDJE, S KATERIMI DELAŠ 

24. NE PREVELIK PRITISK 

25. ZANESLJIVOST ZAPOSLITVE 

26. DA SE DELO ZAČNE V ZGODNJIH URAH 

27. MOŽNOST LASTNE POBUDE, INICIATIVE 

28. DA JE DELO KORISTNO ZA DRUŽBO 

29. VELIKO DOPUSTA 

30. DELO, PRI KATEREM IMAŠ OBČUTEK, DA SI NEKAJ DOSEGEL 

31. ODGOVORNO DELO 

32. ZANIMIVO DELO 

33. DA DELO USTREZA SPOSOBNOSTIM POSAMEZNIKA 

34. PRIDOBIVANJE NOVIH SPRETNOSTI, ZNANJ 

35. DRUŽINI PRIJAZNO DELO 

36. SODELOVANJE PRI POMEMBNIH ODLOČITVAH 



 

 

 

37. DA SO VSI ZAPOSLENI ENAKO OBRAVNAVANI 

38. Ali soglašate z naslednjo trditvijo: DELO BI MORALO BITI VEDNO NA PRVEM MESTU, ČEPRAV BI 

TO POMENILO MANJ PROSTEGA ČASA? 

39. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA: 

a. Obstoja osebni bog. 

b. Obstoja neka vrsta duha ali življenjska sila. 

c. Res ne vem, kaj naj si mislim o tem. 

d. Mislim, da ne obstoja nobena vrsta duha, boga ali življenjske sile. 

40. Ali  (ne)soglašate z naslednjo trditvijo: HOMESEKSUALNI PARI BI MORALI IMETI MOŽNOT 

POSVOJITI OTROKA. 

41. Ali (ne)soglašate z naslednjo trditvijo: MOŠKI BI MORALI V ENAKI MERI KOT ŽENSKE SKRBETI 

ZA DOM IN OTROKE. 

42. Med spodaj navedenimi lastnostmi, ki si jih otroci lahko pridobijo od doma ali staršev, izberite, 

katere so po vaši oceni posebno pomembne: SAMOSTOJNOST. 

43. TRDO DELO. 

44. OBČUTEK ZA ODGOVORNOST. 

45. STRPNOST IN SPOŠTOVANJE DRUGIH. 

46. VARČNOST. 

47. ODLOĆNOST, VZTRAJNOST. 

48. Ali odobravate ali ne odobravate splav, kadar ženska ni poročena? 

49. Katera od naslednjih dveh trditev je bižja vašemu mnenju: 

a. Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je 

osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 

b. Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, 

da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso 

prevelike. 

50. Spodaj so zapisani trije pogledi na družbo, v kateri živimo. Kateri izmed njih je najbližje vašemu mnenju? 

a. Z revolucionarno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način delovanja družbe. 

b. Našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami. 

c. Našo družbo, tako kot je sedaj, je treba odločno braniti pred vsakršnimi spremembami. 

51. Za vsako od spodaj naštetih institucij, organizacij povejte, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji 

zaupate v celoti, zaupate, ne zaupate ali sploh ne zaupate: IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

52. ČASOPISI, RADIO, TV 

53. POLICIJA 

54. EVROPSKA UNIJA 

55. ZDRAVSTVENI SISTEM 

56. PRAVNI SISTEM 

57. POLITIČNE STRANKE 

58. VLADA 

59. Ali lahko po vašem mnenju naštete stvari vedno opravičimo, ali jih nikoli ne moremo opravičiti, ali 

gre za nekaj vmesnega: HOMOSEKSUALNOST 

60. SPLAV 



 

 

 

61. EVTANAZIJA (končati življenje neozdravljivo bolnega) 

62. OPLODITEV Z BIOMEDICINSKO POMOČJO. 

63. V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste slovenski državljan (zelo, precej, malo, sploh nisem). 

64. Med spodnjimi trditvami, bi se uvrstili kam točno na lestvico: 

Priseljenci jemljejo delovna                               Priseljenci ne jemljejo  

mesta Slovencem.                                             delovnih mest Slovencem. 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

65.    

Zaradi priseljencev se povečuje                               zaradi priseljencev se ne povečuje   

število kaznivih dejanj.                                            Število kaznivih dejanj. 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

66.  

Priseljenci obremenjujejo socialni                               Priseljenci ne obremenjujejo   

sistem države.                                                             socialnega sistema države.  

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

67.  

Delež priseljencev bo v prihodnje                               Delež priseljencev ne v prihodnje  

predstavljal grožnjo družbi.                                     ne bo predstavljal grožnje družbi. 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

  



 

 

 

 

Priloga 2 – Anketni vprašalnik 

 
 

 

 

  

 

Kratko ime ankete: Anketa - VR  

Število vprašanj: 141  

Aktivna od: 10.08.2011 Aktivna do: 09.09.2011 

Avtor: vesna rejec  Spreminjal: vesna rejec  

Dne: 10.08.2011 Dne: 14.09.2011 

Opis:   

 

 

 

 

 

Spoštovani, 

 

Sem študentka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. V okviru podiplomskega doktorskega 

študija pripravljam disertacijo z naslovom Relevantnost dvofaktorske motivacijske teorije pri generaciji X in Y. 

Cilj disertacije je ugotoviti, ali predstavnike generacije Y in predstavnike generacije X motivirajo različni 

motivacijski dejavniki in iz tega izpeljati motivacijski model za obe generaciji.  

 

Vprašalnik, ki je pred vami, je popolnoma anonimen in vam bo vzel največ 15 minut vašega časa. Vaše 

sodelovanje je popolnoma prostovoljno, vljudno pa vas prosim, da odgovarjate čim bolj spontano, saj so 

odgovori, ki vam pridejo najprej na misel, po navadi tudi ''ta pravi''. Vaših imen, imena vaše organizacije, vašega 

delovnega mesta in podobnih podatkov torej ne potrebujem.  

 

Na koncu ankete je še nekaj demografskih vprašanj, ki pa jih potrebujem zgolj zaradi analize zbranih podatkov. 

Zbrani podatki bodo analizirani zbirno in prikazani zgolj v obliki povzetka ter uporabljeni izključno v 

znanstveno raziskovalne namene. V kolikor vas bi zanimal končni rezultat raziskave, me lahko kontaktirate 

preko mojega elektronskega naslova (vesna.rejec@gmail.com) in z veseljem vam bom posredovala rezultate ali 

pa celotno disertacijo, v kolikor boste to želeli. 

 

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem, 

 

Vesna Rejec  



 

 

 

I. V prvem sklopu vprašalnika je pred vami naštetih 30 dejavnikov - MOTIVATORJEV, ki predstavljajo 

določene vrednote oz. dejavnike, ki vplivajo na delovno motivacijo.   

 

Razmislite o času, ko ste bili pri vašem delu NAJBOLJ MOTIVIRANI. Za vsak dejavnik, ki je naveden v 

spodnji tabeli, označite ali sploh in kako močno je vplival na vašo visoko motiviranost.Dejavnike ocenjujete z 

ocenami od 1 (dejavnik SPLOH NE VPLIVA na mojo delovno motivacijo) do 5 (dejavnik ZELO VPLIVA na 

mojo delovno motivacijo). Ocenjujete idealno situacijo, ne dejanskega stanja v podjetju, v katerem ste trenutno 

zaposleni.  

 

DEJAVNIK 
1-sploh ne 

vpliva 

2-malo 

vpliva 

3-srednje 

vpliva 

4-precej 

vpliva 

5-zelo 

vpliva 

6-

popolnoma 

vpliva 

Občutek dosežka ob kvalitetno 

opravljenem delu.       

Priznanje dosežkov s strani vodje oz. 

sodelavcev.       

Pregled nad celotnim potekom dela.       
Odgovornost pri delu.       
Možnost napredovanja.       
Osebnostna rast (izobraževanje, 

pridobivanje novih sposobnosti preko 

prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 
      

Jasna vizija in strategija podjetja.       
Dobra organiziranost podjetja.       
Minimalni nadzor s strani vodij in 

sodelavcev.       

Dobri odnosi z nadrejenim.       
Ugodni delovni pogoji oz. razmere.       
Dobra plača, nagrade.       
Dobri odnosi s sodelavci.       
Zavest, da delo ne posega v moje 

zasebno življenje (dovolj prostega 

časa). 
      

Ugleden lasten status oz. položaj v 

podjetju.       

Varnost zaposlitve.       
Neodvisnost pri delu.       
Možnost službenih potovanj.       
Opravljanje družbeno koristnega dela.       
Ponos na organizacijo.       
Zanimivo delo, ki me motivira in 

izpopolnjuje.       

Timsko delo.       
Sodelovanje pri upravljanju podjetja.       
Pohvale s strani nadrejenih in 

sodelavcev.       

Delo mi predstavlja izziv.       
Zabavno delo (delo, pri katerem se 

zabavam).       

Fleksibilni delovni čas.       
Dobri sodelavci.       
Možnost uporabe vrhunske tehnike in 

tehnologije.       

Različne ugodnosti (organiziranje 

športnih in rekreativnih aktivnosti, 

počitniške zmogljivosti…). 
      

 

 

Sedaj vas prosim, da s številkami od 1 do 5 označite samo PET dejavnikov, ki najbolj vplivajo na vašo 

motivacijo, pri čemer številka 1 pomeni najpomembnejši dejavnik za vašo motivacijo.  

 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.    



 

 

 

Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev.    

Pregled nad celotnim potekom dela.    

Odgovornost pri delu.    

Možnost napredovanja.    

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog).    

jasna vizija in strategija podjetja.    

Dobra organiziranost podjetja.    

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev.    

Dobri odnosi z nadrejenim.    

Ugodni delovni pogoji oz. razmere.    

Dobra plača, nagrade.    

Dobri odnosi s sodelavci.    

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).    

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju.    

Varnost zaposlitve.    

Neodvisnost pri delu.    

Možnost službenih potovanj.    

Opravljanje družbeno koristnega dela.    

Ponos na organizacijo.    

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje.    

Timsko delo.    

Sodelovanje pri upravljanju podjetja.    

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev.    

Delo mi predstavlja izziv.    

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).    

Fleksibilen delovni čas.    

Dobri sodelavci.    

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.    

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

 

3. Prosim, da navedete še kakšen dejavnik, ki ga v tabeli morebiti ni, pa pomembno vpliva na vašo visoko 

motiviranost.  

 

  

 

 

2. Sedaj vas prosim, da v stolpec RANG s številkami od 1 do 5 rangirajte samo prvih 5 motivacijskih 

dejavnikov, ki so za vas najbolj pomembni, pri čemer številka 1 pomeni najpomembnejši dejavnik.  

 

 

II. V drugem sklopu je pred vami še nekaj vprašanj in trditev, ki ugotavljajo splošno raven zadovoljstva z 

delom.  

 

 

 

4. Ali menite, da ste na svojem delovnem mestu motivirani?  

 

 Da, zelo sem motiviran.  

 Sem motiviran.  

 Nisem motiviran.  

 Ne, sploh nisem motiviran.  

 Ne vem, ali sem ali nisem.  

 

5. Prosim, da v spodnji tabelami označite, ali se s trditvijo strinjate oz. trditev za vas ne velja. Trditve 

ocenjujete z oceno od 1 (trditev zame sploh ne drži) do 5 (s trditvijo se v celoti strinjam).  

 



 

 

 

 1-sploh ne 

drži 

2-delno ne 

drži 

3-niti drži, 

niti ne drži 

4-delno drži 5-zelo drži 

Na delo prihajam z veseljem.      
Če bi mi kdo ponudil delo v drugem podjetju, 

bi ga verjetno sprejel.      

Po dopustu se mi je vedno mučno ponovno 

vrniti na delo.      

Vedno se oziram po trgu dela za boljšo 

službo.      

Svoje delo rad(a) opravljam.      
Prijateljem bi lahko povedal(a) marsikaj 

dobrega o podjetju, v katerem delam.       

Splošno gledano sem zadovoljen(na) s 

svojim delom.      

Če bi imel(a) možnost, bi takoj zamenjal(a) 

službo.      

Večkrat mi je žal, da sem se zaposlil(a) v tem 

podjetju.      

 

III. V tretjem, zadnjem sklopu vprašalnika je pred vami ponovno naštetih 30 dejavnikov. ZELO 

POMEMBNO JE, da ne razmišljate o tem, kako ste ocenjevali prvi sklop, saj ne gre za isto stvar. Tudi ni nujno, 

da isti dejavnik hkrati vpliva na vaše nezadovoljstvo in vašo motivacijo. Na primer: za dejavnik X (npr. izziv, 

delovni pogoji…) je možno, da vam povzroča visoko nezadovoljstvo, če ni prisoten; če pa je, pa vas ne motivira, 

ker se vam zdi samoumevno, da so te stvari urejene.  

 

Razmislite o času, ko ste bili NAJBOLJ NEZADOVOLJNI v organizaciji, v kateri delate. Za vsak dejavnik (oz. 

odsotnost tega dejavnika), ki je naveden v spodnji tabeli, označite, ali sploh in kako močno je vplival na vaše 

delovno nezadovoljstvo.Primer: če pomanjkanje občutka dosežka vpliva na vaše nezadovoljstvo, boste trditev 

ocenili s 6.  

 

 1-sploh ne 

vpliva 

2-malo 

vpliva 

3-srednje 

vpliva 

4-precej 

vpliva 

5-zelo 

vpliva 

6-

popolnoma 

vpliva 

Delo ne predstavlja izziva. 
      

Nefleksibilni delovni čas. 
      

Neugleden lasten status oz. položaj v podjetju. 
      

Nejasna vizija in strategija podjetja. 
      

Nepreglednost nad celotnim potekom dela. 
      

Nepriznavanje dosežkov s strani vodje oz. 

sodelavcev.       

Nesodelovanje pri upravljanju podjetja. 
      

Netimsko delo. 
      

Neugodni delovni pogoji oz. razmere. 
      

Nezabavno delo. 
      

Nezanimivo delo. 
      

Odsotnost možnosti napredovanja. 
      

Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike 

in tehnologije.       

Odsotnost službenih potovanj. 
      

Odvisnost od drugih pri svojem delu. 
      

Opravljanje dela, ki ni družbeno koristno. 
      

Pomanjkanje občutka dosežka ob kvalitetno 

opravljenem delu.       



 

 

 

 1-sploh ne 

vpliva 

2-malo 

vpliva 

3-srednje 

vpliva 

4-precej 

vpliva 

5-zelo 

vpliva 

6-

popolnoma 

vpliva 

Pomanjkanje odgovornosti pri delu. 
      

Pomanjkanje pohval s strani nadrejeni in 

sodelavcev.       

Pomanjkanje ponosa na organizacijo. 
      

Pomanjkanje priložnosti za osebnostna rast 

(izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti 

preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 
      

Pomanjkanje različne ugodnosti (organiziranje 

športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške 

zmogljivosti…). 
      

Povečan nadzor s strani vodij in sodelavcev. 
      

Slaba organiziranost podjetja. 
      

Slaba plača, pomanjkanje nagrad. 
      

Slabi odnosi s sodelavci. 
      

Slabi odnosi z nadrejenim. 
      

Slabi sodelavci. 
      

Zaposlitev ni varna. 
      

Zavest, da delo posega v moje zasebno 

življenje (pomanjkanje prostega časa).       

 

 

7. Sedaj vas prosim, da s številkami od 1 do 5 rangirajte samo prvih PET dejavnikov, ki najbolj vplivajo 

na vaše delovno nezadovoljstvo, pri čemer številka 1 pomeni da ta dejavnik (oz. pomanjkanje dejavnika) 

NAJBOLJ vpliva na vaše delovno nezadovoljstvo.  

 

 

Delo mi ne predstavlja izziva.    

Nefleksibilni delovni čas.    

Neugleden lasten status oz. položaj v podjetju.    

Nejasna vizija in strategija podjetja.    

Nepreglednsot nad celotnim potekom dela.    

Nesodelovanje pri upravljanju podjetja.    

Nepriznavanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev.    

Netimsko delo.    

Neugodni delovni pogoji oz. razmere.    

Nezabavno delo (delo, pri katerem se ne zabavam).    

Nezanimivo delo.    

Odsotnost možnosti napredovanja.    

Odsotnost možnosti uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.    

Odsotnost službenih potovanj.    

Odvisnost od drugih pri svojem delu.    

Opravljanje dela, ki ni družbeno koristno.    

Pomanjkanje občutka dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.    

Pomanjkanje odgovornosti pri delu.    

Pomanjkanje pohval s strani nadrejenih in sodelavcev.    

Pomanjkanje ponosa na organizacijo.    

Pomanjkanje priložnosti za osebnostno rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse, vpeljava 

zahtevnejših nalog).    

Pomanjkanje različnih ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti; počitniške zmogljivosti...).    

Povečan nadzor s strani vodij in sodelavcev.    

Slaba organiziranost podjetja.    

Slaba plača, pomanjkanje nagrad.    

Slabi odnosi s sodelavci.    



 

 

 

Slabi odnosi z nadrejenim.    

Zaposlitev ni varna.    

Zavest, da delo posega v moje zasebno življenje (pomanjkanje prostega časa).    

Slabi sodelavci.    

 

 

8. Prosim, da navedete še kakšen dejavnik, ki ga v tabeli morebiti ni, pa pomembno vpliva na vašo 

delovno nezadovoljstvo.  

 

  

 

 

 

 

 

Sedaj vas prosim le še za demografske podatke, ki jih potrebujem zgolj zaradi analize zbranih podatkov. Zbrani 

podatki bodo analizirani zbirno in prikazani zgolj v obliki povzetka ter uporabljeni izključno v znanstveno 

raziskovalne namene.  

 

 

Spol:  

 

 MOŠKI  

 ŽENSKI  

 

 

Letnica rojstva  

 

   

 

 

Izvirate iz:  

 

 VEČJEGA MESTA  

 MAJHNEGA MESTA  

 VASI OZ. PODEŽELJA  

 

 

Stopnja zadnje končane izobrazbe:  

 

 osnovna šola ali manj  

 poklicna srednja šola  

 srednja šola  

 visoka/višja šola  

 univerzitetna ali več  

 

 

Povprečen NETO mesečni zaslužek:  

 

 do 700,00€  

 do 1.000,00€  

 do 1.500,00€  

 1.500 ali več €  

 

 

Zaposlen(a) sem v:  

 

 javni upravi  

 privatnem, zasebnem sektorju  

 samozaposlen(a)  



 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 3 – Protokol strukturiranega intervjuja 

 

IME (brez priimka) INTERVJUVANCA:    SPOL:  

STAROST:       IZOBRAZBA (stopnja): 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) :    DATUM IN ČAS: 

 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

3. Kakšnega dela ne marate? 

4. Zakaj? 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

So še kateri drugi dejavniki (morda med spodaj naštetimi v prilogi A), ki morajo biti zadovoljeni, da imate 

občutek, da opravljate svojo ''sanjsko službo''? 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu – priloga A 

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni? 

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji. 

Ali  so ti dejavniki na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisotni? 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu)? 

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

 

11. Teorija higienikov in motivatorjev (glavna teorija moje naloge) pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 



 

 

 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

 

Primer: 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

 

12. Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavnik vam v primeru, da so (ali bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne 

vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni ničesar. 

Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in mi 

to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

 

  



 

 

 

Priloga A 

1. Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.    

2. Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev.    

3. Pregled nad celotnim potekom dela.    

4. Odgovornost pri delu.    

5. Možnost napredovanja.    

6. Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).    

7. jasna vizija in strategija podjetja.    

8. Dobra organiziranost podjetja.    

9. Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev.    

10. Dobri odnosi z nadrejenim.    

11. Ugodni delovni pogoji oz. razmere.    

12. Dobra plača, nagrade.    

13. Dobri odnosi s sodelavci.    

14. Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).    

15. Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju.    

16. Varnost zaposlitve.    

17. Neodvisnost pri delu.    

18. Možnost službenih potovanj.    

19. Opravljanje družbeno koristnega dela.    

20. Ponos na organizacijo.    

21. Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje.    

22. Timsko delo.    

23. Sodelovanje pri upravljanju podjetja.    

24. Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev.    

25. Delo mi predstavlja izziv.    

26. Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).    

27. Fleksibilen delovni čas.    

28. Dobri sodelavci.    

29. Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.    

30. Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 4 – Analiza izbranih referenčnih vprašanj evropske raziskave vrednot 

(SJM/2008) 

 

Crosstab 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

izo * skrb za starej?e... 1357 99,3% 9 ,7% 1366 100,0% 

izo * sindikati 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * ?lovekove pravice 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * za?ita okolja, ?ivali 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * delo z mladino 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * ?port, rekreacija 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * mirovna gibanja 1355 99,2% 11 ,8% 1366 100,0% 

izo * ljudje druge rase 1327 97,1% 39 2,9% 1366 100,0% 

izo * muslimani 1318 96,5% 48 3,5% 1366 100,0% 

izo * priseljenci 1326 97,1% 40 2,9% 1366 100,0% 

izo * ljudje z AIDS-om 1323 96,9% 43 3,1% 1366 100,0% 

izo * narkomani 1334 97,7% 32 2,3% 1366 100,0% 

izo * homoseksualci 1330 97,4% 36 2,6% 1366 100,0% 

izo * ?idje 1320 96,6% 46 3,4% 1366 100,0% 

izo * Romi 1322 96,8% 44 3,2% 1366 100,0% 

izo * dobra pla?a 1350 98,8% 16 1,2% 1366 100,0% 

izo * prijetni ljudje, s katerimi 

dela? 
1354 99,1% 12 ,9% 1366 100,0% 

izo * ne prevelik pritisk 1346 98,5% 20 1,5% 1366 100,0% 



 

 

 

izo * zanesljivost zaposlitve 1350 98,8% 16 1,2% 1366 100,0% 

izo * da se delo za?ne v zgodnjih 

urah 
1342 98,2% 24 1,8% 1366 100,0% 

izo * mo?nost lastne pobude, 

iniciative 
1330 97,4% 36 2,6% 1366 100,0% 

izo * da je delo koristno za dru?bo 1343 98,3% 23 1,7% 1366 100,0% 

izo * veliko dopusta 1337 97,9% 29 2,1% 1366 100,0% 

izo * delo, pri katerem si nekaj 

dosegel 
1352 99,0% 14 1,0% 1366 100,0% 

izo * odgovorno delo 1348 98,7% 18 1,3% 1366 100,0% 

izo * zanimivo delo 1353 99,0% 13 1,0% 1366 100,0% 

izo * da delo ustreza sposobnostim 

posameznika 
1346 98,5% 20 1,5% 1366 100,0% 

izo * pridobivanje novih spretnosti, 

znanj 
1350 98,8% 16 1,2% 1366 100,0% 

izo * dru?ini prijazno delo 1346 98,5% 20 1,5% 1366 100,0% 

izo * sodelovanje pri pomembnih 

odlo?itvah 
1336 97,8% 30 2,2% 1366 100,0% 

izo * da so vsi zaposleni enako 

obravnavani 
1350 98,8% 16 1,2% 1366 100,0% 

izo * samostojnost 1206 88,3% 160 11,7% 1366 100,0% 

izo * trdo delo 1203 88,1% 163 11,9% 1366 100,0% 

izo * ob?utek za odgovornost 1206 88,3% 160 11,7% 1366 100,0% 

izo * strpnost in spo?tovanje do 

drugih 
1204 88,1% 162 11,9% 1366 100,0% 

izo * var?nost 1204 88,1% 162 11,9% 1366 100,0% 

izo * odlo?nost, vztrajnost 1204 88,1% 162 11,9% 1366 100,0% 

izo * splav - kadar ?enska ni 

poro?ena 
1252 91,7% 114 8,3% 1366 100,0% 

izo * Katera od trditev je bli?e 

va?emu mnenju? 
1324 96,9% 42 3,1% 1366 100,0% 

 



 

 

 

izo * skrb za starej?e... Crosstabulation 

 
skrb za starej?e... 

Total da ne 

izo OŠ Count 23 292 315 

% within izo 7,3% 92,7% 100,0% 

SŠ Count 49 734 783 

% within izo 6,3% 93,7% 100,0% 

VIS+ Count 33 226 259 

% within izo 12,7% 87,3% 100,0% 

Total Count 105 1252 1357 

% within izo 7,7% 92,3% 100,0% 

 

izo * sindikati Crosstabulation 

 
sindikati 

Total da ne 

izo OŠ Count 24 290 314 

% within izo 7,6% 92,4% 100,0% 

SŠ Count 106 677 783 

% within izo 13,5% 86,5% 100,0% 

VIS+ Count 53 206 259 

% within izo 20,5% 79,5% 100,0% 

Total Count 183 1173 1356 

% within izo 13,5% 86,5% 100,0% 

 

izo * ?lovekove pravice Crosstabulation 



 

 

 

 
?lovekove pravice 

Total da ne 

izo OŠ Count 3 311 314 

% within izo 1,0% 99,0% 100,0% 

SŠ Count 14 769 783 

% within izo 1,8% 98,2% 100,0% 

VIS+ Count 9 250 259 

% within izo 3,5% 96,5% 100,0% 

Total Count 26 1330 1356 

% within izo 1,9% 98,1% 100,0% 

 

izo * za?ita okolja, ?ivali Crosstabulation 

 
za?ita okolja, ?ivali 

Total da ne 

izo OŠ Count 14 300 314 

% within izo 4,5% 95,5% 100,0% 

SŠ Count 41 742 783 

% within izo 5,2% 94,8% 100,0% 

VIS+ Count 18 241 259 

% within izo 6,9% 93,1% 100,0% 

Total Count 73 1283 1356 

% within izo 5,4% 94,6% 100,0% 

 

izo * delo z mladino Crosstabulation 

 delo z mladino Total 



 

 

 

da ne 

izo OŠ Count 7 307 314 

% within izo 2,2% 97,8% 100,0% 

SŠ Count 44 739 783 

% within izo 5,6% 94,4% 100,0% 

VIS+ Count 25 234 259 

% within izo 9,7% 90,3% 100,0% 

Total Count 76 1280 1356 

% within izo 5,6% 94,4% 100,0% 

 

izo * ?port, rekreacija Crosstabulation 

 
?port, rekreacija 

Total da ne 

izo OŠ Count 28 286 314 

% within izo 8,9% 91,1% 100,0% 

SŠ Count 165 618 783 

% within izo 21,1% 78,9% 100,0% 

VIS+ Count 83 176 259 

% within izo 32,0% 68,0% 100,0% 

Total Count 276 1080 1356 

% within izo 20,4% 79,6% 100,0% 

izo * mirovna gibanja Crosstabulation 

 
mirovna gibanja 

Total da ne 

izo OŠ Count 2 311 313 

% within izo ,6% 99,4% 100,0% 



 

 

 

SŠ Count 8 775 783 

% within izo 1,0% 99,0% 100,0% 

VIS+ Count 5 254 259 

% within izo 1,9% 98,1% 100,0% 

Total Count 15 1340 1355 

% within izo 1,1% 98,9% 100,0% 

 

izo * ljudje druge rase Crosstabulation 

 
ljudje druge rase 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 103 202 305 

% within izo 33,8% 66,2% 100,0% 

SŠ Count 219 548 767 

% within izo 28,6% 71,4% 100,0% 

VIS+ Count 59 196 255 

% within izo 23,1% 76,9% 100,0% 

Total Count 381 946 1327 

% within izo 28,7% 71,3% 100,0% 

 

izo * muslimani Crosstabulation 

 
muslimani 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 110 194 304 

% within izo 36,2% 63,8% 100,0% 

SŠ Count 214 548 762 



 

 

 

% within izo 28,1% 71,9% 100,0% 

VIS+ Count 59 193 252 

% within izo 23,4% 76,6% 100,0% 

Total Count 383 935 1318 

% within izo 29,1% 70,9% 100,0% 

 

izo * priseljenci Crosstabulation 

 
priseljenci 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 98 204 302 

% within izo 32,5% 67,5% 100,0% 

SŠ Count 216 555 771 

% within izo 28,0% 72,0% 100,0% 

VIS+ Count 62 191 253 

% within izo 24,5% 75,5% 100,0% 

Total Count 376 950 1326 

% within izo 28,4% 71,6% 100,0% 

 

izo * ljudje z AIDS-om Crosstabulation 

 
ljudje z AIDS-om 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 115 189 304 

% within izo 37,8% 62,2% 100,0% 

SŠ Count 214 551 765 

% within izo 28,0% 72,0% 100,0% 



 

 

 

VIS+ Count 60 194 254 

% within izo 23,6% 76,4% 100,0% 

Total Count 389 934 1323 

% within izo 29,4% 70,6% 100,0% 

 

izo * narkomani Crosstabulation 

 
narkomani 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 161 148 309 

% within izo 52,1% 47,9% 100,0% 

SŠ Count 355 414 769 

% within izo 46,2% 53,8% 100,0% 

VIS+ Count 125 131 256 

% within izo 48,8% 51,2% 100,0% 

Total Count 641 693 1334 

% within izo 48,1% 51,9% 100,0% 

 

izo * homoseksualci Crosstabulation 

 
homoseksualci 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 140 166 306 

% within izo 45,8% 54,2% 100,0% 

SŠ Count 254 514 768 

% within izo 33,1% 66,9% 100,0% 

VIS+ Count 61 195 256 



 

 

 

% within izo 23,8% 76,2% 100,0% 

Total Count 455 875 1330 

% within izo 34,2% 65,8% 100,0% 

 

izo * ?idje Crosstabulation 

 
?idje 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 104 199 303 

% within izo 34,3% 65,7% 100,0% 

SŠ Count 206 559 765 

% within izo 26,9% 73,1% 100,0% 

VIS+ Count 60 192 252 

% within izo 23,8% 76,2% 100,0% 

Total Count 370 950 1320 

% within izo 28,0% 72,0% 100,0% 

 

izo * Romi Crosstabulation 

 
Romi 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 137 169 306 

% within izo 44,8% 55,2% 100,0% 

SŠ Count 292 471 763 

% within izo 38,3% 61,7% 100,0% 

VIS+ Count 86 167 253 

% within izo 34,0% 66,0% 100,0% 



 

 

 

Total Count 515 807 1322 

% within izo 39,0% 61,0% 100,0% 

 

izo * dobra pla?a Crosstabulation 

 
dobra pla?a 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 247 63 310 

% within izo 79,7% 20,3% 100,0% 

SŠ Count 606 176 782 

% within izo 77,5% 22,5% 100,0% 

VIS+ Count 180 78 258 

% within izo 69,8% 30,2% 100,0% 

Total Count 1033 317 1350 

% within izo 76,5% 23,5% 100,0% 

 

izo * prijetni ljudje, s katerimi dela? Crosstabulation 

 
prijetni ljudje, s katerimi dela? 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 259 52 311 

% within izo 83,3% 16,7% 100,0% 

SŠ Count 674 111 785 

% within izo 85,9% 14,1% 100,0% 

VIS+ Count 221 37 258 

% within izo 85,7% 14,3% 100,0% 

Total Count 1154 200 1354 



 

 

 

% within izo 85,2% 14,8% 100,0% 

 

izo * ne prevelik pritisk Crosstabulation 

 
ne prevelik pritisk 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 176 131 307 

% within izo 57,3% 42,7% 100,0% 

SŠ Count 430 351 781 

% within izo 55,1% 44,9% 100,0% 

VIS+ Count 129 129 258 

% within izo 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 735 611 1346 

% within izo 54,6% 45,4% 100,0% 

 

izo * zanesljivost zaposlitve Crosstabulation 

 
zanesljivost zaposlitve 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 233 78 311 

% within izo 74,9% 25,1% 100,0% 

SŠ Count 584 198 782 

% within izo 74,7% 25,3% 100,0% 

VIS+ Count 175 82 257 

% within izo 68,1% 31,9% 100,0% 

Total Count 992 358 1350 

% within izo 73,5% 26,5% 100,0% 

 



 

 

 

izo * da se delo za?ne v zgodnjih urah Crosstabulation 

 
da se delo za?ne v zgodnjih urah 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 140 167 307 

% within izo 45,6% 54,4% 100,0% 

SŠ Count 223 555 778 

% within izo 28,7% 71,3% 100,0% 

VIS+ Count 38 219 257 

% within izo 14,8% 85,2% 100,0% 

Total Count 401 941 1342 

% within izo 29,9% 70,1% 100,0% 

 

izo * mo?nost lastne pobude, iniciative Crosstabulation 

 
mo?nost lastne pobude, iniciative 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 153 144 297 

% within izo 51,5% 48,5% 100,0% 

SŠ Count 447 330 777 

% within izo 57,5% 42,5% 100,0% 

VIS+ Count 162 94 256 

% within izo 63,3% 36,7% 100,0% 

Total Count 762 568 1330 

% within izo 57,3% 42,7% 100,0% 

 

izo * da je delo koristno za dru?bo Crosstabulation 



 

 

 

 
da je delo koristno za dru?bo 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 194 114 308 

% within izo 63,0% 37,0% 100,0% 

SŠ Count 396 382 778 

% within izo 50,9% 49,1% 100,0% 

VIS+ Count 118 139 257 

% within izo 45,9% 54,1% 100,0% 

Total Count 708 635 1343 

% within izo 52,7% 47,3% 100,0% 

 

izo * veliko dopusta Crosstabulation 

 
veliko dopusta 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 116 188 304 

% within izo 38,2% 61,8% 100,0% 

SŠ Count 275 502 777 

% within izo 35,4% 64,6% 100,0% 

VIS+ Count 64 192 256 

% within izo 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Count 455 882 1337 

% within izo 34,0% 66,0% 100,0% 

 

izo * delo, pri katerem si nekaj dosegel Crosstabulation 

 delo, pri katerem si nekaj dosegel Total 



 

 

 

izbral ni izbral 

izo OŠ Count 228 82 310 

% within izo 73,5% 26,5% 100,0% 

SŠ Count 595 189 784 

% within izo 75,9% 24,1% 100,0% 

VIS+ Count 198 60 258 

% within izo 76,7% 23,3% 100,0% 

Total Count 1021 331 1352 

% within izo 75,5% 24,5% 100,0% 

 

izo * odgovorno delo Crosstabulation 

 
odgovorno delo 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 173 135 308 

% within izo 56,2% 43,8% 100,0% 

SŠ Count 429 353 782 

% within izo 54,9% 45,1% 100,0% 

VIS+ Count 129 129 258 

% within izo 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 731 617 1348 

% within izo 54,2% 45,8% 100,0% 

 

izo * zanimivo delo Crosstabulation 

 
zanimivo delo 

Total izbral ni izbral 



 

 

 

izo OŠ Count 241 69 310 

% within izo 77,7% 22,3% 100,0% 

SŠ Count 629 156 785 

% within izo 80,1% 19,9% 100,0% 

VIS+ Count 211 47 258 

% within izo 81,8% 18,2% 100,0% 

Total Count 1081 272 1353 

% within izo 79,9% 20,1% 100,0% 

 

izo * da delo ustreza sposobnostim posameznika Crosstabulation 

 
da delo ustreza sposobnostim posameznika 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 200 107 307 

% within izo 65,1% 34,9% 100,0% 

SŠ Count 472 311 783 

% within izo 60,3% 39,7% 100,0% 

VIS+ Count 136 120 256 

% within izo 53,1% 46,9% 100,0% 

Total Count 808 538 1346 

% within izo 60,0% 40,0% 100,0% 

 

izo * pridobivanje novih spretnosti, znanj Crosstabulation 

 
pridobivanje novih spretnosti, znanj 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 191 117 308 



 

 

 

% within izo 62,0% 38,0% 100,0% 

SŠ Count 543 241 784 

% within izo 69,3% 30,7% 100,0% 

VIS+ Count 178 80 258 

% within izo 69,0% 31,0% 100,0% 

Total Count 912 438 1350 

% within izo 67,6% 32,4% 100,0% 

 

izo * dru?ini prijazno delo Crosstabulation 

 
dru?ini prijazno delo 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 229 81 310 

% within izo 73,9% 26,1% 100,0% 

SŠ Count 492 289 781 

% within izo 63,0% 37,0% 100,0% 

VIS+ Count 139 116 255 

% within izo 54,5% 45,5% 100,0% 

Total Count 860 486 1346 

% within izo 63,9% 36,1% 100,0% 

 

izo * sodelovanje pri pomembnih odlo?itvah Crosstabulation 

 
sodelovanje pri pomembnih odlo?itvah 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 159 145 304 

% within izo 52,3% 47,7% 100,0% 



 

 

 

SŠ Count 365 412 777 

% within izo 47,0% 53,0% 100,0% 

VIS+ Count 118 137 255 

% within izo 46,3% 53,7% 100,0% 

Total Count 642 694 1336 

% within izo 48,1% 51,9% 100,0% 

 

izo * da so vsi zaposleni enako obravnavani Crosstabulation 

 
da so vsi zaposleni enako obravnavani 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 240 70 310 

% within izo 77,4% 22,6% 100,0% 

SŠ Count 584 199 783 

% within izo 74,6% 25,4% 100,0% 

VIS+ Count 157 100 257 

% within izo 61,1% 38,9% 100,0% 

Total Count 981 369 1350 

% within izo 72,7% 27,3% 100,0% 

 

izo * samostojnost Crosstabulation 

 
samostojnost 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 168 106 274 

% within izo 61,3% 38,7% 100,0% 

SŠ Count 507 187 694 



 

 

 

% within izo 73,1% 26,9% 100,0% 

VIS+ Count 189 49 238 

% within izo 79,4% 20,6% 100,0% 

Total Count 864 342 1206 

% within izo 71,6% 28,4% 100,0% 

 

izo * trdo delo Crosstabulation 

 
trdo delo 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 119 155 274 

% within izo 43,4% 56,6% 100,0% 

SŠ Count 206 486 692 

% within izo 29,8% 70,2% 100,0% 

VIS+ Count 63 174 237 

% within izo 26,6% 73,4% 100,0% 

Total Count 388 815 1203 

% within izo 32,3% 67,7% 100,0% 

 

izo * ob?utek za odgovornost Crosstabulation 

 
ob?utek za odgovornost 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 162 111 273 

% within izo 59,3% 40,7% 100,0% 

SŠ Count 510 185 695 

% within izo 73,4% 26,6% 100,0% 



 

 

 

VIS+ Count 204 34 238 

% within izo 85,7% 14,3% 100,0% 

Total Count 876 330 1206 

% within izo 72,6% 27,4% 100,0% 

 

 

izo * strpnost in spo?tovanje do drugih Crosstabulation 

 
strpnost in spo?tovanje do drugih 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 188 85 273 

% within izo 68,9% 31,1% 100,0% 

SŠ Count 494 199 693 

% within izo 71,3% 28,7% 100,0% 

VIS+ Count 186 52 238 

% within izo 78,2% 21,8% 100,0% 

Total Count 868 336 1204 

% within izo 72,1% 27,9% 100,0% 

 

izo * var?nost Crosstabulation 

 
var?nost 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 133 139 272 

% within izo 48,9% 51,1% 100,0% 

SŠ Count 218 477 695 

% within izo 31,4% 68,6% 100,0% 



 

 

 

VIS+ Count 47 190 237 

% within izo 19,8% 80,2% 100,0% 

Total Count 398 806 1204 

% within izo 33,1% 66,9% 100,0% 

 

izo * odlo?nost, vztrajnost Crosstabulation 

 
odlo?nost, vztrajnost 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 82 190 272 

% within izo 30,1% 69,9% 100,0% 

SŠ Count 324 370 694 

% within izo 46,7% 53,3% 100,0% 

VIS+ Count 147 91 238 

% within izo 61,8% 38,2% 100,0% 

Total Count 553 651 1204 

% within izo 45,9% 54,1% 100,0% 

 

izo * splav - kadar ?enska ni poro?ena Crosstabulation 

 
splav - kadar ?enska ni poro?ena 

Total odobravam ne odobravam 

izo OŠ Count 160 125 285 

% within izo 56,1% 43,9% 100,0% 

SŠ Count 514 210 724 

% within izo 71,0% 29,0% 100,0% 

VIS+ Count 178 65 243 



 

 

 

% within izo 73,3% 26,7% 100,0% 

Total Count 852 400 1252 

% within izo 68,1% 31,9% 100,0% 

 

izo * Katera od trditev je bli?e va?emu mnenju? Crosstabulation 

 

Katera od trditev je bli?e va?emu mnenju? 

Total 

Osebna svoboda 

pomembnej?a,... 

Enakost 

pomembnej?a,... 

ne sogla?am ne z 

eno, ne z drugo 

trditvijo 

izo OŠ Count 149 142 7 298 

% within izo 50,0% 47,7% 2,3% 100,0% 

SŠ Count 439 321 15 775 

% within izo 56,6% 41,4% 1,9% 100,0% 

VIS+ Count 181 64 6 251 

% within izo 72,1% 25,5% 2,4% 100,0% 

Total Count 769 527 28 1324 

% within izo 58,1% 39,8% 2,1% 100,0% 

 

 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

izo * skrb za starej?e... 1357 99,3% 9 ,7% 1366 100,0% 

izo * sindikati 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 



 

 

 

izo * ?lovekove pravice 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * za?ita okolja, ?ivali 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * delo z mladino 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * ?port, rekreacija 1356 99,3% 10 ,7% 1366 100,0% 

izo * mirovna gibanja 1355 99,2% 11 ,8% 1366 100,0% 

izo * ljudje druge rase 1327 97,1% 39 2,9% 1366 100,0% 

izo * muslimani 1318 96,5% 48 3,5% 1366 100,0% 

izo * priseljenci 1326 97,1% 40 2,9% 1366 100,0% 

izo * ljudje z AIDS-om 1323 96,9% 43 3,1% 1366 100,0% 

izo * narkomani 1334 97,7% 32 2,3% 1366 100,0% 

izo * homoseksualci 1330 97,4% 36 2,6% 1366 100,0% 

izo * ?idje 1320 96,6% 46 3,4% 1366 100,0% 

izo * Romi 1322 96,8% 44 3,2% 1366 100,0% 

izo * dobra pla?a 1350 98,8% 16 1,2% 1366 100,0% 

izo * prijetni ljudje, s katerimi 

dela? 
1354 99,1% 12 ,9% 1366 100,0% 

izo * ne prevelik pritisk 1346 98,5% 20 1,5% 1366 100,0% 

izo * zanesljivost zaposlitve 1350 98,8% 16 1,2% 1366 100,0% 

izo * da se delo za?ne v zgodnjih 

urah 
1342 98,2% 24 1,8% 1366 100,0% 

izo * mo?nost lastne pobude, 

iniciative 
1330 97,4% 36 2,6% 1366 100,0% 

izo * da je delo koristno za dru?bo 1343 98,3% 23 1,7% 1366 100,0% 

izo * veliko dopusta 1337 97,9% 29 2,1% 1366 100,0% 

izo * delo, pri katerem si nekaj 

dosegel 
1352 99,0% 14 1,0% 1366 100,0% 

izo * odgovorno delo 1348 98,7% 18 1,3% 1366 100,0% 

izo * zanimivo delo 1353 99,0% 13 1,0% 1366 100,0% 

izo * da delo ustreza sposobnostim 1346 98,5% 20 1,5% 1366 100,0% 



 

 

 

posameznika 

izo * pridobivanje novih spretnosti, 

znanj 
1350 98,8% 16 1,2% 1366 100,0% 

izo * dru?ini prijazno delo 1346 98,5% 20 1,5% 1366 100,0% 

izo * sodelovanje pri pomembnih 

odlo?itvah 
1336 97,8% 30 2,2% 1366 100,0% 

izo * da so vsi zaposleni enako 

obravnavani 
1350 98,8% 16 1,2% 1366 100,0% 

izo * samostojnost 1206 88,3% 160 11,7% 1366 100,0% 

izo * trdo delo 1203 88,1% 163 11,9% 1366 100,0% 

izo * ob?utek za odgovornost 1206 88,3% 160 11,7% 1366 100,0% 

izo * strpnost in spo?tovanje do 

drugih 
1204 88,1% 162 11,9% 1366 100,0% 

izo * var?nost 1204 88,1% 162 11,9% 1366 100,0% 

izo * odlo?nost, vztrajnost 1204 88,1% 162 11,9% 1366 100,0% 

izo * splav - kadar ?enska ni 

poro?ena 
1252 91,7% 114 8,3% 1366 100,0% 

izo * Katera od trditev je bli?e 

va?emu mnenju? 
1324 96,9% 42 3,1% 1366 100,0% 

 

izo * skrb za starej?e... 

 

Crosstab 

 
skrb za starej?e... 

Total da ne 

izo OŠ Count 23 292 315 

% within izo 7,3% 92,7% 100,0% 

SŠ Count 49 734 783 

% within izo 6,3% 93,7% 100,0% 



 

 

 

VIS+ Count 33 226 259 

% within izo 12,7% 87,3% 100,0% 

Total Count 105 1252 1357 

% within izo 7,7% 92,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,569
a
 2 ,003 

Likelihood Ratio 10,357 2 ,006 

Linear-by-Linear Association 5,030 1 ,025 

N of Valid Cases 1357   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,04. 

 

izo * sindikati 

 

Crosstab 

 
sindikati 

Total da ne 

izo OŠ Count 24 290 314 

% within izo 7,6% 92,4% 100,0% 

SŠ Count 106 677 783 

% within izo 13,5% 86,5% 100,0% 

VIS+ Count 53 206 259 

% within izo 20,5% 79,5% 100,0% 

Total Count 183 1173 1356 

% within izo 13,5% 86,5% 100,0% 



 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,984
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 20,206 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,894 1 ,000 

N of Valid Cases 1356   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,95. 

 

 

 

izo * ?lovekove pravice 

 

Crosstab 

 
?lovekove pravice 

Total da ne 

izo OŠ Count 3 311 314 

% within izo 1,0% 99,0% 100,0% 

SŠ Count 14 769 783 

% within izo 1,8% 98,2% 100,0% 

VIS+ Count 9 250 259 

% within izo 3,5% 96,5% 100,0% 

Total Count 26 1330 1356 

% within izo 1,9% 98,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 



 

 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,956
a
 2 ,084 

Likelihood Ratio 4,662 2 ,097 

Linear-by-Linear Association 4,633 1 ,031 

N of Valid Cases 1356   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,97. 

 

izo * za?ita okolja, ?ivali 

 

Crosstab 

 
za?ita okolja, ?ivali 

Total da ne 

izo OŠ Count 14 300 314 

% within izo 4,5% 95,5% 100,0% 

SŠ Count 41 742 783 

% within izo 5,2% 94,8% 100,0% 

VIS+ Count 18 241 259 

% within izo 6,9% 93,1% 100,0% 

Total Count 73 1283 1356 

% within izo 5,4% 94,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,808
a
 2 ,405 

Likelihood Ratio 1,740 2 ,419 



 

 

 

Linear-by-Linear Association 1,665 1 ,197 

N of Valid Cases 1356   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,94. 

 

izo * delo z mladino 

 

Crosstab 

 
delo z mladino 

Total da ne 

izo OŠ Count 7 307 314 

% within izo 2,2% 97,8% 100,0% 

SŠ Count 44 739 783 

% within izo 5,6% 94,4% 100,0% 

VIS+ Count 25 234 259 

% within izo 9,7% 90,3% 100,0% 

Total Count 76 1280 1356 

% within izo 5,6% 94,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,783
a
 2 ,001 

Likelihood Ratio 15,335 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,708 1 ,000 

N of Valid Cases 1356   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,52. 

 



 

 

 

izo * ?port, rekreacija 

 

Crosstab 

 
?port, rekreacija 

Total da ne 

izo OŠ Count 28 286 314 

% within izo 8,9% 91,1% 100,0% 

SŠ Count 165 618 783 

% within izo 21,1% 78,9% 100,0% 

VIS+ Count 83 176 259 

% within izo 32,0% 68,0% 100,0% 

Total Count 276 1080 1356 

% within izo 20,4% 79,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 47,427
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 50,243 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 47,321 1 ,000 

N of Valid Cases 1356   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,72. 

 

izo * mirovna gibanja 

 

Crosstab 

 mirovna gibanja Total 



 

 

 

da ne 

izo OŠ Count 2 311 313 

% within izo ,6% 99,4% 100,0% 

SŠ Count 8 775 783 

% within izo 1,0% 99,0% 100,0% 

VIS+ Count 5 254 259 

% within izo 1,9% 98,1% 100,0% 

Total Count 15 1340 1355 

% within izo 1,1% 98,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,283
a
 2 ,319 

Likelihood Ratio 2,105 2 ,349 

Linear-by-Linear Association 2,073 1 ,150 

N of Valid Cases 1355   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,87. 

 

izo * ljudje druge rase 

 

Crosstab 

 
ljudje druge rase 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 103 202 305 

% within izo 33,8% 66,2% 100,0% 

SŠ Count 219 548 767 



 

 

 

% within izo 28,6% 71,4% 100,0% 

VIS+ Count 59 196 255 

% within izo 23,1% 76,9% 100,0% 

Total Count 381 946 1327 

% within izo 28,7% 71,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,694
a
 2 ,021 

Likelihood Ratio 7,745 2 ,021 

Linear-by-Linear Association 7,687 1 ,006 

N of Valid Cases 1327   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 73,21. 

 

izo * muslimani 

 

Crosstab 

 
muslimani 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 110 194 304 

% within izo 36,2% 63,8% 100,0% 

SŠ Count 214 548 762 

% within izo 28,1% 71,9% 100,0% 

VIS+ Count 59 193 252 

% within izo 23,4% 76,6% 100,0% 

Total Count 383 935 1318 



 

 

 

% within izo 29,1% 70,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,735
a
 2 ,003 

Likelihood Ratio 11,597 2 ,003 

Linear-by-Linear Association 11,271 1 ,001 

N of Valid Cases 1318   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 73,23. 

 

izo * priseljenci 

 

Crosstab 

 
priseljenci 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 98 204 302 

% within izo 32,5% 67,5% 100,0% 

SŠ Count 216 555 771 

% within izo 28,0% 72,0% 100,0% 

VIS+ Count 62 191 253 

% within izo 24,5% 75,5% 100,0% 

Total Count 376 950 1326 

% within izo 28,4% 71,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 



 

 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,382
a
 2 ,112 

Likelihood Ratio 4,371 2 ,112 

Linear-by-Linear Association 4,345 1 ,037 

N of Valid Cases 1326   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71,74. 

 

izo * ljudje z AIDS-om 

 

Crosstab 

 
ljudje z AIDS-om 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 115 189 304 

% within izo 37,8% 62,2% 100,0% 

SŠ Count 214 551 765 

% within izo 28,0% 72,0% 100,0% 

VIS+ Count 60 194 254 

% within izo 23,6% 76,4% 100,0% 

Total Count 389 934 1323 

% within izo 29,4% 70,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,240
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 14,940 2 ,001 



 

 

 

Linear-by-Linear Association 14,058 1 ,000 

N of Valid Cases 1323   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,68. 

 

izo * narkomani 

 

Crosstab 

 
narkomani 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 161 148 309 

% within izo 52,1% 47,9% 100,0% 

SŠ Count 355 414 769 

% within izo 46,2% 53,8% 100,0% 

VIS+ Count 125 131 256 

% within izo 48,8% 51,2% 100,0% 

Total Count 641 693 1334 

% within izo 48,1% 51,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,192
a
 2 ,203 

Likelihood Ratio 3,191 2 ,203 

Linear-by-Linear Association ,789 1 ,374 

N of Valid Cases 1334   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 123,01. 

 



 

 

 

izo * homoseksualci 

 

Crosstab 

 
homoseksualci 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 140 166 306 

% within izo 45,8% 54,2% 100,0% 

SŠ Count 254 514 768 

% within izo 33,1% 66,9% 100,0% 

VIS+ Count 61 195 256 

% within izo 23,8% 76,2% 100,0% 

Total Count 455 875 1330 

% within izo 34,2% 65,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,812
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 30,824 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 30,366 1 ,000 

N of Valid Cases 1330   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 87,58. 

 

 

izo * ?idje 

 

Crosstab 



 

 

 

 
?idje 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 104 199 303 

% within izo 34,3% 65,7% 100,0% 

SŠ Count 206 559 765 

% within izo 26,9% 73,1% 100,0% 

VIS+ Count 60 192 252 

% within izo 23,8% 76,2% 100,0% 

Total Count 370 950 1320 

% within izo 28,0% 72,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,634
a
 2 ,013 

Likelihood Ratio 8,476 2 ,014 

Linear-by-Linear Association 7,903 1 ,005 

N of Valid Cases 1320   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,64. 

 

izo * Romi 

 

Crosstab 

 
Romi 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 137 169 306 



 

 

 

% within izo 44,8% 55,2% 100,0% 

SŠ Count 292 471 763 

% within izo 38,3% 61,7% 100,0% 

VIS+ Count 86 167 253 

% within izo 34,0% 66,0% 100,0% 

Total Count 515 807 1322 

% within izo 39,0% 61,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,124
a
 2 ,028 

Likelihood Ratio 7,104 2 ,029 

Linear-by-Linear Association 6,952 1 ,008 

N of Valid Cases 1322   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 98,56. 

 

izo * dobra pla?a 

 

Crosstab 

 
dobra pla?a 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 247 63 310 

% within izo 79,7% 20,3% 100,0% 

SŠ Count 606 176 782 

% within izo 77,5% 22,5% 100,0% 

VIS+ Count 180 78 258 



 

 

 

% within izo 69,8% 30,2% 100,0% 

Total Count 1033 317 1350 

% within izo 76,5% 23,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,680
a
 2 ,013 

Likelihood Ratio 8,368 2 ,015 

Linear-by-Linear Association 7,275 1 ,007 

N of Valid Cases 1350   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 60,58. 

 

izo * prijetni ljudje, s katerimi dela? 

Crosstab 

 
prijetni ljudje, s katerimi dela? 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 259 52 311 

% within izo 83,3% 16,7% 100,0% 

SŠ Count 674 111 785 

% within izo 85,9% 14,1% 100,0% 

VIS+ Count 221 37 258 

% within izo 85,7% 14,3% 100,0% 

Total Count 1154 200 1354 

% within izo 85,2% 14,8% 100,0% 

 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,225
a
 2 ,542 

Likelihood Ratio 1,196 2 ,550 

Linear-by-Linear Association ,720 1 ,396 

N of Valid Cases 1354   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,11. 

 

izo * ne prevelik pritisk 

 

Crosstab 

 
ne prevelik pritisk 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 176 131 307 

% within izo 57,3% 42,7% 100,0% 

SŠ Count 430 351 781 

% within izo 55,1% 44,9% 100,0% 

VIS+ Count 129 129 258 

% within izo 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 735 611 1346 

% within izo 54,6% 45,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,191
a
 2 ,203 



 

 

 

Likelihood Ratio 3,185 2 ,203 

Linear-by-Linear Association 2,933 1 ,087 

N of Valid Cases 1346   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 117,12. 

 

izo * zanesljivost zaposlitve 

 

Crosstab 

 
zanesljivost zaposlitve 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 233 78 311 

% within izo 74,9% 25,1% 100,0% 

SŠ Count 584 198 782 

% within izo 74,7% 25,3% 100,0% 

VIS+ Count 175 82 257 

% within izo 68,1% 31,9% 100,0% 

Total Count 992 358 1350 

% within izo 73,5% 26,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,736
a
 2 ,094 

Likelihood Ratio 4,598 2 ,100 

Linear-by-Linear Association 3,042 1 ,081 

N of Valid Cases 1350   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68,15. 

 



 

 

 

izo * da se delo za?ne v zgodnjih urah 

 

Crosstab 

 
da se delo za?ne v zgodnjih urah 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 140 167 307 

% within izo 45,6% 54,4% 100,0% 

SŠ Count 223 555 778 

% within izo 28,7% 71,3% 100,0% 

VIS+ Count 38 219 257 

% within izo 14,8% 85,2% 100,0% 

Total Count 401 941 1342 

% within izo 29,9% 70,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 64,716
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 66,056 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 64,304 1 ,000 

N of Valid Cases 1342   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 76,79. 

 

izo * mo?nost lastne pobude, iniciative 

 

Crosstab 

 mo?nost lastne pobude, iniciative Total 



 

 

 

izbral ni izbral 

izo OŠ Count 153 144 297 

% within izo 51,5% 48,5% 100,0% 

SŠ Count 447 330 777 

% within izo 57,5% 42,5% 100,0% 

VIS+ Count 162 94 256 

% within izo 63,3% 36,7% 100,0% 

Total Count 762 568 1330 

% within izo 57,3% 42,7% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,822
a
 2 ,020 

Likelihood Ratio 7,840 2 ,020 

Linear-by-Linear Association 7,814 1 ,005 

N of Valid Cases 1330   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 109,33. 

 

izo * da je delo koristno za dru?bo 

 

Crosstab 

 
da je delo koristno za dru?bo 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 194 114 308 

% within izo 63,0% 37,0% 100,0% 

SŠ Count 396 382 778 



 

 

 

% within izo 50,9% 49,1% 100,0% 

VIS+ Count 118 139 257 

% within izo 45,9% 54,1% 100,0% 

Total Count 708 635 1343 

% within izo 52,7% 47,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,835
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 19,019 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,174 1 ,000 

N of Valid Cases 1343   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 121,52. 

 

izo * veliko dopusta 

 

Crosstab 

 
veliko dopusta 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 116 188 304 

% within izo 38,2% 61,8% 100,0% 

SŠ Count 275 502 777 

% within izo 35,4% 64,6% 100,0% 

VIS+ Count 64 192 256 

% within izo 25,0% 75,0% 100,0% 



 

 

 

Total Count 455 882 1337 

% within izo 34,0% 66,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,248
a
 2 ,002 

Likelihood Ratio 12,696 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 10,141 1 ,001 

N of Valid Cases 1337   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 87,12. 

 

izo * delo, pri katerem si nekaj dosegel 

 

Crosstab 

 
delo, pri katerem si nekaj dosegel 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 228 82 310 

% within izo 73,5% 26,5% 100,0% 

SŠ Count 595 189 784 

% within izo 75,9% 24,1% 100,0% 

VIS+ Count 198 60 258 

% within izo 76,7% 23,3% 100,0% 

Total Count 1021 331 1352 

% within izo 75,5% 24,5% 100,0% 

 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,920
a
 2 ,631 

Likelihood Ratio ,911 2 ,634 

Linear-by-Linear Association ,820 1 ,365 

N of Valid Cases 1352   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 63,16. 

 

izo * odgovorno delo 

 

Crosstab 

 
odgovorno delo 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 173 135 308 

% within izo 56,2% 43,8% 100,0% 

SŠ Count 429 353 782 

% within izo 54,9% 45,1% 100,0% 

VIS+ Count 129 129 258 

% within izo 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 731 617 1348 

% within izo 54,2% 45,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,451
a
 2 ,294 



 

 

 

Likelihood Ratio 2,446 2 ,294 

Linear-by-Linear Association 2,035 1 ,154 

N of Valid Cases 1348   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 118,09. 

 

izo * zanimivo delo 

 

Crosstab 

 
zanimivo delo 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 241 69 310 

% within izo 77,7% 22,3% 100,0% 

SŠ Count 629 156 785 

% within izo 80,1% 19,9% 100,0% 

VIS+ Count 211 47 258 

% within izo 81,8% 18,2% 100,0% 

Total Count 1081 272 1353 

% within izo 79,9% 20,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,494
a
 2 ,474 

Likelihood Ratio 1,485 2 ,476 

Linear-by-Linear Association 1,465 1 ,226 

N of Valid Cases 1353   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 51,87. 



 

 

 

 

izo * da delo ustreza sposobnostim posameznika 

 

Crosstab 

 
da delo ustreza sposobnostim posameznika 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 200 107 307 

% within izo 65,1% 34,9% 100,0% 

SŠ Count 472 311 783 

% within izo 60,3% 39,7% 100,0% 

VIS+ Count 136 120 256 

% within izo 53,1% 46,9% 100,0% 

Total Count 808 538 1346 

% within izo 60,0% 40,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,457
a
 2 ,015 

Likelihood Ratio 8,433 2 ,015 

Linear-by-Linear Association 8,273 1 ,004 

N of Valid Cases 1346   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 102,32. 

 

izo * pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Crosstab 



 

 

 

 
pridobivanje novih spretnosti, znanj 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 191 117 308 

% within izo 62,0% 38,0% 100,0% 

SŠ Count 543 241 784 

% within izo 69,3% 30,7% 100,0% 

VIS+ Count 178 80 258 

% within izo 69,0% 31,0% 100,0% 

Total Count 912 438 1350 

% within izo 67,6% 32,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,599
a
 2 ,061 

Likelihood Ratio 5,498 2 ,064 

Linear-by-Linear Association 3,489 1 ,062 

N of Valid Cases 1350   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 83,71. 

 

izo * dru?ini prijazno delo 

 

Crosstab 

 
dru?ini prijazno delo 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 229 81 310 

% within izo 73,9% 26,1% 100,0% 



 

 

 

SŠ Count 492 289 781 

% within izo 63,0% 37,0% 100,0% 

VIS+ Count 139 116 255 

% within izo 54,5% 45,5% 100,0% 

Total Count 860 486 1346 

% within izo 63,9% 36,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,382
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 23,774 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,164 1 ,000 

N of Valid Cases 1346   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 92,07. 

 

izo * sodelovanje pri pomembnih odlo?itvah 

 

Crosstab 

 
sodelovanje pri pomembnih odlo?itvah 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 159 145 304 

% within izo 52,3% 47,7% 100,0% 

SŠ Count 365 412 777 

% within izo 47,0% 53,0% 100,0% 

VIS+ Count 118 137 255 



 

 

 

% within izo 46,3% 53,7% 100,0% 

Total Count 642 694 1336 

% within izo 48,1% 51,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,884
a
 2 ,236 

Likelihood Ratio 2,882 2 ,237 

Linear-by-Linear Association 2,189 1 ,139 

N of Valid Cases 1336   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 122,54. 

 

izo * da so vsi zaposleni enako obravnavani 

 

Crosstab 

 
da so vsi zaposleni enako obravnavani 

Total izbral ni izbral 

izo OŠ Count 240 70 310 

% within izo 77,4% 22,6% 100,0% 

SŠ Count 584 199 783 

% within izo 74,6% 25,4% 100,0% 

VIS+ Count 157 100 257 

% within izo 61,1% 38,9% 100,0% 

Total Count 981 369 1350 

% within izo 72,7% 27,3% 100,0% 

 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,318
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 21,280 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,625 1 ,000 

N of Valid Cases 1350   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,25. 

 

izo * samostojnost 

 

Crosstab 

 
samostojnost 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 168 106 274 

% within izo 61,3% 38,7% 100,0% 

SŠ Count 507 187 694 

% within izo 73,1% 26,9% 100,0% 

VIS+ Count 189 49 238 

% within izo 79,4% 20,6% 100,0% 

Total Count 864 342 1206 

% within izo 71,6% 28,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,140
a
 2 ,000 



 

 

 

Likelihood Ratio 21,765 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,075 1 ,000 

N of Valid Cases 1206   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 67,49. 

 

izo * trdo delo 

 

Crosstab 

 
trdo delo 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 119 155 274 

% within izo 43,4% 56,6% 100,0% 

SŠ Count 206 486 692 

% within izo 29,8% 70,2% 100,0% 

VIS+ Count 63 174 237 

% within izo 26,6% 73,4% 100,0% 

Total Count 388 815 1203 

% within izo 32,3% 67,7% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,110
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 20,513 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,416 1 ,000 

N of Valid Cases 1203   



 

 

 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 76,44. 

 

izo * ob?utek za odgovornost 

 

Crosstab 

 
ob?utek za odgovornost 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 162 111 273 

% within izo 59,3% 40,7% 100,0% 

SŠ Count 510 185 695 

% within izo 73,4% 26,6% 100,0% 

VIS+ Count 204 34 238 

% within izo 85,7% 14,3% 100,0% 

Total Count 876 330 1206 

% within izo 72,6% 27,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 44,955
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 45,956 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 44,810 1 ,000 

N of Valid Cases 1206   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65,12. 

 

izo * strpnost in spo?tovanje do drugih 

 



 

 

 

Crosstab 

 
strpnost in spo?tovanje do drugih 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 188 85 273 

% within izo 68,9% 31,1% 100,0% 

SŠ Count 494 199 693 

% within izo 71,3% 28,7% 100,0% 

VIS+ Count 186 52 238 

% within izo 78,2% 21,8% 100,0% 

Total Count 868 336 1204 

% within izo 72,1% 27,9% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,981
a
 2 ,050 

Likelihood Ratio 6,171 2 ,046 

Linear-by-Linear Association 5,256 1 ,022 

N of Valid Cases 1204   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66,42. 

 

izo * var?nost 

 

Crosstab 

 
var?nost 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 133 139 272 

% within izo 48,9% 51,1% 100,0% 



 

 

 

SŠ Count 218 477 695 

% within izo 31,4% 68,6% 100,0% 

VIS+ Count 47 190 237 

% within izo 19,8% 80,2% 100,0% 

Total Count 398 806 1204 

% within izo 33,1% 66,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 50,471
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 50,459 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 49,241 1 ,000 

N of Valid Cases 1204   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 78,34. 

 

izo * odlo?nost, vztrajnost 

 

Crosstab 

 
odlo?nost, vztrajnost 

Total izbere ne izbere 

izo OŠ Count 82 190 272 

% within izo 30,1% 69,9% 100,0% 

SŠ Count 324 370 694 

% within izo 46,7% 53,3% 100,0% 

VIS+ Count 147 91 238 



 

 

 

% within izo 61,8% 38,2% 100,0% 

Total Count 553 651 1204 

% within izo 45,9% 54,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 51,472
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 52,453 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 51,366 1 ,000 

N of Valid Cases 1204   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 109,31. 

 

izo * splav - kadar ?enska ni poro?ena 

 

Crosstab 

 
splav - kadar ?enska ni poro?ena 

Total odobravam ne odobravam 

izo OŠ Count 160 125 285 

% within izo 56,1% 43,9% 100,0% 

SŠ Count 514 210 724 

% within izo 71,0% 29,0% 100,0% 

VIS+ Count 178 65 243 

% within izo 73,3% 26,7% 100,0% 

Total Count 852 400 1252 

% within izo 68,1% 31,9% 100,0% 

 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,504
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 23,700 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,937 1 ,000 

N of Valid Cases 1252   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 77,64. 

 

izo * Katera od trditev je bli?e va?emu mnenju? 

 

Crosstab 

 

Katera od trditev je bli?e va?emu mnenju? 

Total 

Osebna svoboda 

pomembnej?a,... 

Enakost 

pomembnej?a,... 

ne sogla?am ne z 

eno, ne z drugo 

trditvijo 

izo OŠ Count 149 142 7 298 

% within izo 50,0% 47,7% 2,3% 100,0% 

SŠ Count 439 321 15 775 

% within izo 56,6% 41,4% 1,9% 100,0% 

VIS+ Count 181 64 6 251 

% within izo 72,1% 25,5% 2,4% 100,0% 

Total Count 769 527 28 1324 

% within izo 58,1% 39,8% 2,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 



 

 

 

Pearson Chi-Square 30,442
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 31,616 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,238 1 ,000 

N of Valid Cases 1324   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,31. 

 

  



 

 

 

Priloga 5 – Kvantitativna analiza 

 

Custom Tables 

 

 

star 

Mean 

Standard 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m Count 

gen generacija 

Y 

27,78 1,88 20,00 30,00 102 

generacija 

X 

45,70 3,28 40,00 50,00 103 

 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 363 100,0 

Exclude

d
a
 

0 ,0 

Total 363 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,921 30 

 



 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q2aa Občutek dosežka ob kvalitetno 

opravljenem delu. 

124,58 361,051 ,433 ,920 

Q2ab Priznanje dosežkov s strani vodje oz. 

sodelavcev. 

125,08 353,908 ,530 ,919 

Q2ac Pregled nad celotnim potekom dela. 125,29 355,682 ,492 ,919 

Q2ad Odgovornost pri delu. 125,07 354,881 ,514 ,919 

Q2ae Možnost napredovanja. 125,42 347,614 ,561 ,918 

Q2af Osebnostna rast. 124,97 352,018 ,566 ,918 

Q2ag Jasna vizija in strategija podjetja. 125,57 347,196 ,593 ,918 

Q2ah Dobra organiziranost podjetja. 125,26 348,752 ,620 ,917 

Q2ai Minimalni nadzor s strani vodij in 

sodelavcev. 

126,23 354,166 ,429 ,920 

Q2aj Dobri odnosi z nadrejenim. 124,99 351,257 ,609 ,918 

Q2ak Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 125,02 353,886 ,567 ,918 

Q2al Dobra plača, nagrade. 125,10 355,088 ,531 ,919 

Q2am Dobri odnosi s sodelavci. 124,78 356,502 ,554 ,918 

Q2an Zavest, da delo ne posega v moje 

zasebno življenje. 

125,63 357,091 ,341 ,922 

Q2ao Ugleden lasten status oz. položaj v 

podjetju. 

125,67 350,408 ,573 ,918 

Q2ap Varnost zaposlitve. 125,55 349,552 ,527 ,919 

Q2aq Neodvisnost pri delu. 125,28 356,787 ,453 ,920 

Q2ar Možnost službenih potovanj. 126,54 349,796 ,471 ,920 

Q2as Opravljanje družbeno koristnega dela. 126,22 348,823 ,535 ,918 

Q2at Ponos na organizacijo. 125,85 346,392 ,604 ,917 



 

 

 

Q2au Zanimivo delo, ki me motivira in 

izpopolnjuje. 

124,71 356,991 ,541 ,919 

Q2av Timsko delo. 125,69 350,479 ,526 ,919 

Q2aw Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 126,15 353,065 ,416 ,920 

Q2ax Pohvale s strani nadrejenih in 

sodelavcev. 

125,34 349,158 ,610 ,917 

Q2ay Delo mi predstavlja izziv. 125,03 355,032 ,526 ,919 

Q2az Zabavno delo. 125,52 356,632 ,369 ,921 

Q2ba Fleksibilni delovni čas. 125,60 352,279 ,441 ,920 

Q2bb Dobri sodelavci. 124,93 354,736 ,590 ,918 

Q2bc Možnost uporabe vrhunske tehnike in 

tehnologije. 

125,81 352,403 ,480 ,919 

Q2bd Različne ugodnosti. 126,56 348,811 ,487 ,919 

 

 

Correlations 

 

Correlations for Analysis 1 

 

Q2aa Občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem 

delu. 

Q9aq 

Pomanjkanje 

občutka 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem 

delu. 

Q2aa Občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,376
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 



 

 

 

Q9aq 

Pomanjkanje 

občutka dosežka 

ob kvalitetno 

opravljenem delu. 

Pearson 

Correlation 

,376
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations for Analysis 2 

 

Q2ab Priznanje 

dosežkov s 

strani vodje oz. 

sodelavcev. 

Q9af 

Nepriznavanje 

dosežkov s 

strani vodje oz. 

sodelavcev. 

Q2ab Priznanje 

dosežkov s strani 

vodje oz. 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,459
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9af 

Nepriznavanje 

dosežkov s strani 

vodje oz. 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,459
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 3 

 
Q2ac Pregled 

nad celotnim 

potekom dela. 

Q9ae 

Nepreglednost 

nad celotnim 

potekom dela. 



 

 

 

Q2ac Pregled nad 

celotnim potekom 

dela. 

Pearson 

Correlation 

1 ,368
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ae 

Nepreglednost 

nad celotnim 

potekom dela. 

Pearson 

Correlation 

,368
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 4 

 
Q2ad 

Odgovornost 

pri delu. 

Q9ar 

Pomanjkanje 

odgovornosti 

pri delu. 

Q2ad 

Odgovornost pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,396
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ar Pomanjkanje 

odgovornosti pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

,396
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 5 



 

 

 

 Q2ae Možnost 

napredovanja. 

Q9al Odsotnost 

možnosti 

napredovanja. 

Q2ae Možnost 

napredovanja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,505
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9al Odsotnost 

možnosti 

napredovanja. 

Pearson 

Correlation 

,505
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 6 

 Q2af 

Osebnostna 

rast. 

Q9au 

Pomanjkanje 

priložnosti za 

osebnostna 

rast. 

Q2af Osebnostna 

rast. 

Pearson 

Correlation 

1 ,516
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9au 

Pomanjkanje 

priložnosti za 

osebnostna rast. 

Pearson 

Correlation 

,516
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

 

 

Correlations for Analysis 7 

 

Q2ag Jasna 

vizija in 

strategija 

podjetja. 

Q9ag 

Nesodelovanje 

pri upravljanju 

podjetja. 

Q2ag Jasna vizija 

in strategija 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,346
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ag 

Nesodelovanje pri 

upravljanju 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,346
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 8 

 

Q2ah Dobra 

organiziranost 

podjetja. 

Q9ax Slaba 

organiziranost 

podjetja. 

Q2ah Dobra 

organiziranost 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,316
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ax Slaba 

organiziranost 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,316
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 8 

 

Q2ah Dobra 

organiziranost 

podjetja. 

Q9ax Slaba 

organiziranost 

podjetja. 

Q2ah Dobra 

organiziranost 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,316
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ax Slaba 

organiziranost 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,316
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 9 

 

Q2ai 

Minimalni 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Q9aw Povečan 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Q2ai Minimalni 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,341
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9aw Povečan 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,341
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 9 

 

Q2ai 

Minimalni 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Q9aw Povečan 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Q2ai Minimalni 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,341
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9aw Povečan 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,341
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 10 

 

Q2aj Dobri 

odnosi z 

nadrejenim. 

Q9ba Slabi 

odnosi z 

nadrejenim. 

Q2aj Dobri odnosi 

z nadrejenim. 

Pearson 

Correlation 

1 ,443
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ba Slabi odnosi 

z nadrejenim. 

Pearson 

Correlation 

,443
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 10 

 

Q2aj Dobri 

odnosi z 

nadrejenim. 

Q9ba Slabi 

odnosi z 

nadrejenim. 

Q2aj Dobri odnosi 

z nadrejenim. 

Pearson 

Correlation 

1 ,443
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ba Slabi odnosi 

z nadrejenim. 

Pearson 

Correlation 

,443
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 11 

 

Q2ak Ugodni 

delovni pogoji 

oz. razmere. 

Q9ai Neugodni 

delovni pogoji 

oz. razmere. 

Q2ak Ugodni 

delovni pogoji oz. 

razmere. 

Pearson 

Correlation 

1 ,444
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ai Neugodni 

delovni pogoji oz. 

razmere. 

Pearson 

Correlation 

,444
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

 

 

Correlations for Analysis 12 

 
Q2al Dobra 

plača, nagrade. 

Q9ay Slaba 

plača, 

pomanjkanje 

nagrad. 

Q2al Dobra plača, 

nagrade. 

Pearson 

Correlation 

1 ,469
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ay Slaba plača, 

pomanjkanje 

nagrad. 

Pearson 

Correlation 

,469
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 13 

 

Q2am Dobri 

odnosi s 

sodelavci. 

Q9az Slabi 

odnosi s 

sodelavci. 

Q2am Dobri 

odnosi s 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

1 ,370
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9az Slabi odnosi 

s sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

,370
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 13 

 

Q2am Dobri 

odnosi s 

sodelavci. 

Q9az Slabi 

odnosi s 

sodelavci. 

Q2am Dobri 

odnosi s 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

1 ,370
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9az Slabi odnosi 

s sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

,370
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 14 

 

Q2an Zavest, 

da delo ne 

posega v moje 

zasebno 

življenje. 

Q9bd Zavest, 

da delo posega 

v moje zasebno 

življenje. 

Q2an Zavest, da 

delo ne posega v 

moje zasebno 

življenje. 

Pearson 

Correlation 

1 ,583
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9bd Zavest, da 

delo posega v 

moje zasebno 

življenje. 

Pearson 

Correlation 

,583
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 14 

 

Q2an Zavest, 

da delo ne 

posega v moje 

zasebno 

življenje. 

Q9bd Zavest, 

da delo posega 

v moje zasebno 

življenje. 

Q2an Zavest, da 

delo ne posega v 

moje zasebno 

življenje. 

Pearson 

Correlation 

1 ,583
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9bd Zavest, da 

delo posega v 

moje zasebno 

življenje. 

Pearson 

Correlation 

,583
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 15 

 

Q2ao Ugleden 

lasten status 

oz. položaj v 

podjetju. 

Q9ac 

Neugleden 

lasten status 

oz. položaj v 

podjetju. 

Q2ao Ugleden 

lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

Pearson 

Correlation 

1 ,447
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ac Neugleden 

lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

Pearson 

Correlation 

,447
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 15 

 

Q2ao Ugleden 

lasten status 

oz. položaj v 

podjetju. 

Q9ac 

Neugleden 

lasten status 

oz. položaj v 

podjetju. 

Q2ao Ugleden 

lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

Pearson 

Correlation 

1 ,447
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ac Neugleden 

lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

Pearson 

Correlation 

,447
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 16 

 Q2ap Varnost 

zaposlitve. 

Q9bc 

Zaposlitev ni 

varna. 

Q2ap Varnost 

zaposlitve. 

Pearson 

Correlation 

1 ,472
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9bc Zaposlitev 

ni varna. 

Pearson 

Correlation 

,472
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 16 

 Q2ap Varnost 

zaposlitve. 

Q9bc 

Zaposlitev ni 

varna. 

Q2ap Varnost 

zaposlitve. 

Pearson 

Correlation 

1 ,472
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9bc Zaposlitev 

ni varna. 

Pearson 

Correlation 

,472
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 17 

 
Q2aq 

Neodvisnost 

pri delu. 

Q9ao 

Odvisnost od 

drugih pri 

svojem delu. 

Q2aq Neodvisnost 

pri delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,285
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ao Odvisnost 

od drugih pri 

svojem delu. 

Pearson 

Correlation 

,285
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 17 

 
Q2aq 

Neodvisnost 

pri delu. 

Q9ao 

Odvisnost od 

drugih pri 

svojem delu. 

Q2aq Neodvisnost 

pri delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,285
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ao Odvisnost 

od drugih pri 

svojem delu. 

Pearson 

Correlation 

,285
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations for Analysis 18 

 
Q2ar Možnost 

službenih 

potovanj. 

Q9an 

Odsotnost 

službenih 

potovanj. 

Q2ar Možnost 

službenih 

potovanj. 

Pearson 

Correlation 

1 ,671
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9an Odsotnost 

službenih 

potovanj. 

Pearson 

Correlation 

,671
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 18 

 
Q2ar Možnost 

službenih 

potovanj. 

Q9an 

Odsotnost 

službenih 

potovanj. 

Q2ar Možnost 

službenih 

potovanj. 

Pearson 

Correlation 

1 ,671
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9an Odsotnost 

službenih 

potovanj. 

Pearson 

Correlation 

,671
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 19 

 

Q2as 

Opravljanje 

družbeno 

koristnega 

dela. 

Q9ap 

Opravljanje 

dela, ki ni 

družbeno 

koristno. 

Q2as Opravljanje 

družbeno 

koristnega dela. 

Pearson 

Correlation 

1 ,478
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ap Opravljanje 

dela, ki ni 

družbeno 

koristno. 

Pearson 

Correlation 

,478
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 19 

 

Q2as 

Opravljanje 

družbeno 

koristnega 

dela. 

Q9ap 

Opravljanje 

dela, ki ni 

družbeno 

koristno. 

Q2as Opravljanje 

družbeno 

koristnega dela. 

Pearson 

Correlation 

1 ,478
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ap Opravljanje 

dela, ki ni 

družbeno 

koristno. 

Pearson 

Correlation 

,478
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 20 

 
Q2at Ponos na 

organizacijo. 

Q9at 

Pomanjkanje 

ponosa na 

organizacijo. 

Q2at Ponos na 

organizacijo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,502
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9at Pomanjkanje 

ponosa na 

organizacijo. 

Pearson 

Correlation 

,502
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 20 

 
Q2at Ponos na 

organizacijo. 

Q9at 

Pomanjkanje 

ponosa na 

organizacijo. 

Q2at Ponos na 

organizacijo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,502
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9at Pomanjkanje 

ponosa na 

organizacijo. 

Pearson 

Correlation 

,502
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations for Analysis 21 

 

Q2au 

Zanimivo delo, 

ki me motivira 

in 

izpopolnjuje. 

Q9ak 

Nezanimivo 

delo. 

Q2au Zanimivo 

delo, ki me 

motivira in 

izpopolnjuje. 

Pearson 

Correlation 

1 ,278
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ak Nezanimivo 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,278
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  



 

 

 

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 22 

 
Q2av Timsko 

delo. 

Q9ah 

Netimsko delo. 

Q2av Timsko 

delo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,580
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ah Netimsko 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,580
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 23 

 

Q2aw 

Sodelovanje 

pri upravljanju 

podjetja. 

Q9ad Nejasna 

vizija in 

strategija 

podjetja. 

Q2aw 

Sodelovanje pri 

upravljanju 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,267
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ad Nejasna 

vizija in strategija 

Pearson 

Correlation 

,267
**

 1 



 

 

 

podjetja. Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 24 

 

Q2ax Pohvale 

s strani 

nadrejenih in 

sodelavcev. 

Q9as 

Pomanjkanje 

pohval s strani 

nadrejeni in 

sodelavcev. 

Q2ax Pohvale s 

strani nadrejenih 

in sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,530
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9as 

Pomanjkanje 

pohval s strani 

nadrejeni in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,530
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 25 

 

Q2ay Delo mi 

predstavlja 

izziv. 

Q9aa Delo mi 

ne predstavlja 

izziva. 

Q2ay Delo mi 

predstavlja izziv. 

Pearson 

Correlation 

1 ,359
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 



 

 

 

N 363 322 

Q9aa Delo mi ne 

predstavlja izziva. 

Pearson 

Correlation 

,359
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 26 

 Q2az Zabavno 

delo. 

Q9aj 

Nezabavno 

delo. 

Q2az Zabavno 

delo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,454
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9aj Nezabavno 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,454
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 27 

 

Q2ba 

Fleksibilni 

delovni čas. 

Q9ab 

Nefleksibilni 

delovni čas. 

Q2ba Fleksibilni 

delovni čas. 

Pearson 

Correlation 

1 ,370
**

 



 

 

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9ab 

Nefleksibilni 

delovni čas. 

Pearson 

Correlation 

,370
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 28 

 
Q2bb Dobri 

sodelavci. 

Q9bb Slabi 

sodelavci. 

Q2bb Dobri 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

1 ,322
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9bb Slabi 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

,322
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 29 



 

 

 

 

Q2bc Možnost 

uporabe 

vrhunske 

tehnike in 

tehnologije. 

Q9am 

Odsotnost 

možnosti 

uporabe 

vrhunske 

tehnike in 

tehnologije. 

Q2bc Možnost 

uporabe vrhunske 

tehnike in 

tehnologije. 

Pearson 

Correlation 

1 ,531
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9am Odsotnost 

možnosti uporabe 

vrhunske tehnike 

in tehnologije. 

Pearson 

Correlation 

,531
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 30 

 
Q2bd Različne 

ugodnosti. 

Q9av 

Pomanjkanje 

različnih 

ugodnosti. 

Q2bd Različne 

ugodnosti. 

Pearson 

Correlation 

1 ,609
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9av 

Pomanjkanje 

različnih 

ugodnosti. 

Pearson 

Correlation 

,609
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 



 

 

 

Correlations for Analysis 30 

 
Q2bd Različne 

ugodnosti. 

Q9av 

Pomanjkanje 

različnih 

ugodnosti. 

Q2bd Različne 

ugodnosti. 

Pearson 

Correlation 

1 ,609
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 363 322 

Q9av 

Pomanjkanje 

različnih 

ugodnosti. 

Pearson 

Correlation 

,609
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 322 322 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 

Correlations for Analysis 1 

gen 

Q2aa Občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem 

delu. 

Q9aq 

Pomanjkanje 

občutka 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem 

delu. 

generacija 

Y 

Q2aa Občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,505
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9aq 

Pomanjkanje 

Pearson 

Correlation 

,505
**

 1 



 

 

 

občutka dosežka 

ob kvalitetno 

opravljenem delu. 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2aa Občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,342
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9aq 

Pomanjkanje 

občutka dosežka 

ob kvalitetno 

opravljenem delu. 

Pearson 

Correlation 

,342
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 2 

gen 

Q2ab Priznanje 

dosežkov s 

strani vodje oz. 

sodelavcev. 

Q9af 

Nepriznavanje 

dosežkov s 

strani vodje oz. 

sodelavcev. 

generacija 

Y 

Q2ab Priznanje 

dosežkov s strani 

vodje oz. 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,276
**

 

Sig. (2-tailed)  ,005 

N 102 102 

Q9af 

Nepriznavanje 

dosežkov s strani 

vodje oz. 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,276
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,005  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ab Priznanje 

dosežkov s strani 

Pearson 

Correlation 

1 ,576
**

 



 

 

 

vodje oz. 

sodelavcev. 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9af 

Nepriznavanje 

dosežkov s strani 

vodje oz. 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,576
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 3 

gen 

Q2ac Pregled 

nad celotnim 

potekom dela. 

Q9ae 

Nepreglednost 

nad celotnim 

potekom dela. 

generacija 

Y 

Q2ac Pregled nad 

celotnim potekom 

dela. 

Pearson 

Correlation 

1 ,396
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ae 

Nepreglednost 

nad celotnim 

potekom dela. 

Pearson 

Correlation 

,396
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ac Pregled nad 

celotnim potekom 

dela. 

Pearson 

Correlation 

1 ,228
*
 

Sig. (2-tailed)  ,021 

N 103 103 

Q9ae 

Nepreglednost 

nad celotnim 

Pearson 

Correlation 

,228
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,021  



 

 

 

potekom dela. N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations for Analysis 4 

gen 

Q2ad 

Odgovornost 

pri delu. 

Q9ar 

Pomanjkanje 

odgovornosti 

pri delu. 

generacija 

Y 

Q2ad 

Odgovornost pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,316
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 102 102 

Q9ar Pomanjkanje 

odgovornosti pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

,316
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ad 

Odgovornost pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,459
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9ar Pomanjkanje 

odgovornosti pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

,459
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 



 

 

 

Correlations for Analysis 4 

gen 

Q2ad 

Odgovornost 

pri delu. 

Q9ar 

Pomanjkanje 

odgovornosti 

pri delu. 

generacija 

Y 

Q2ad 

Odgovornost pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,316
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 102 102 

Q9ar Pomanjkanje 

odgovornosti pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

,316
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ad 

Odgovornost pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,459
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9ar Pomanjkanje 

odgovornosti pri 

delu. 

Pearson 

Correlation 

,459
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 5 

gen 

Q2ae Možnost 

napredovanja. 

Q9al Odsotnost 

možnosti 

napredovanja. 

generacija 

Y 

Q2ae Možnost 

napredovanja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,522
**

 



 

 

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9al Odsotnost 

možnosti 

napredovanja. 

Pearson 

Correlation 

,522
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ae Možnost 

napredovanja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,417
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9al Odsotnost 

možnosti 

napredovanja. 

Pearson 

Correlation 

,417
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 6 

gen 

Q2af 

Osebnostna 

rast. 

Q9au 

Pomanjkanje 

priložnosti za 

osebnostna 

rast. 

generacija 

Y 

Q2af Osebnostna 

rast. 

Pearson 

Correlation 

1 ,650
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9au 

Pomanjkanje 

Pearson 

Correlation 

,650
**

 1 



 

 

 

priložnosti za 

osebnostna rast. 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2af Osebnostna 

rast. 

Pearson 

Correlation 

1 ,457
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9au 

Pomanjkanje 

priložnosti za 

osebnostna rast. 

Pearson 

Correlation 

,457
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 7 

gen 

Q2ag Jasna 

vizija in 

strategija 

podjetja. 

Q9ag 

Nesodelovanje 

pri upravljanju 

podjetja. 

generacija 

Y 

Q2ag Jasna vizija 

in strategija 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,357
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ag 

Nesodelovanje pri 

upravljanju 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,357
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ag Jasna vizija 

in strategija 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,216
*
 

Sig. (2-tailed)  ,028 



 

 

 

N 103 103 

Q9ag 

Nesodelovanje pri 

upravljanju 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,216
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,028  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations for Analysis 8 

gen 

Q2ah Dobra 

organiziranost 

podjetja. 

Q9ax Slaba 

organiziranost 

podjetja. 

generacija 

Y 

Q2ah Dobra 

organiziranost 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,393
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ax Slaba 

organiziranost 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,393
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ah Dobra 

organiziranost 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,169 

Sig. (2-tailed)  ,088 

N 103 103 

Q9ax Slaba 

organiziranost 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,169 1 

Sig. (2-tailed) ,088  

N 103 103 



 

 

 

Correlations for Analysis 7 

gen 

Q2ag Jasna 

vizija in 

strategija 

podjetja. 

Q9ag 

Nesodelovanje 

pri upravljanju 

podjetja. 

generacija 

Y 

Q2ag Jasna vizija 

in strategija 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,357
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ag 

Nesodelovanje pri 

upravljanju 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,357
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ag Jasna vizija 

in strategija 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,216
*
 

Sig. (2-tailed)  ,028 

N 103 103 

Q9ag 

Nesodelovanje pri 

upravljanju 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,216
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,028  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 9 

gen 

Q2ai 

Minimalni 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Q9aw Povečan 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 



 

 

 

generacija 

Y 

Q2ai Minimalni 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,365
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9aw Povečan 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,365
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ai Minimalni 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,128 

Sig. (2-tailed)  ,198 

N 103 103 

Q9aw Povečan 

nadzor s strani 

vodij in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,128 1 

Sig. (2-tailed) ,198  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations for Analysis 10 

gen 

Q2aj Dobri 

odnosi z 

nadrejenim. 

Q9ba Slabi 

odnosi z 

nadrejenim. 

generacija 

Y 

Q2aj Dobri odnosi 

z nadrejenim. 

Pearson 

Correlation 

1 ,508
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ba Slabi odnosi 

z nadrejenim. 

Pearson 

Correlation 

,508
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  



 

 

 

N 102 102 

generacija 

X 

Q2aj Dobri odnosi 

z nadrejenim. 

Pearson 

Correlation 

1 ,374
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9ba Slabi odnosi 

z nadrejenim. 

Pearson 

Correlation 

,374
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 11 

gen 

Q2ak Ugodni 

delovni pogoji 

oz. razmere. 

Q9ai Neugodni 

delovni pogoji 

oz. razmere. 

generacija 

Y 

Q2ak Ugodni 

delovni pogoji oz. 

razmere. 

Pearson 

Correlation 

1 ,472
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ai Neugodni 

delovni pogoji oz. 

razmere. 

Pearson 

Correlation 

,472
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ak Ugodni 

delovni pogoji oz. 

razmere. 

Pearson 

Correlation 

1 ,424
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 



 

 

 

Q9ai Neugodni 

delovni pogoji oz. 

razmere. 

Pearson 

Correlation 

,424
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations for Analysis 12 

gen 

Q2al Dobra 

plača, nagrade. 

Q9ay Slaba 

plača, 

pomanjkanje 

nagrad. 

generacija 

Y 

Q2al Dobra plača, 

nagrade. 

Pearson 

Correlation 

1 ,489
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ay Slaba plača, 

pomanjkanje 

nagrad. 

Pearson 

Correlation 

,489
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2al Dobra plača, 

nagrade. 

Pearson 

Correlation 

1 ,399
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9ay Slaba plača, 

pomanjkanje 

nagrad. 

Pearson 

Correlation 

,399
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 



 

 

 

Correlations for Analysis 12 

gen 

Q2al Dobra 

plača, nagrade. 

Q9ay Slaba 

plača, 

pomanjkanje 

nagrad. 

generacija 

Y 

Q2al Dobra plača, 

nagrade. 

Pearson 

Correlation 

1 ,489
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ay Slaba plača, 

pomanjkanje 

nagrad. 

Pearson 

Correlation 

,489
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2al Dobra plača, 

nagrade. 

Pearson 

Correlation 

1 ,399
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9ay Slaba plača, 

pomanjkanje 

nagrad. 

Pearson 

Correlation 

,399
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 13 

gen 

Q2am Dobri 

odnosi s 

sodelavci. 

Q9az Slabi 

odnosi s 

sodelavci. 

generacija 

Y 

Q2am Dobri 

odnosi s 

Pearson 

Correlation 

1 ,401
**

 



 

 

 

sodelavci. Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9az Slabi odnosi 

s sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

,401
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2am Dobri 

odnosi s 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

1 ,418
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9az Slabi odnosi 

s sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

,418
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations for Analysis 14 

gen 

Q2an Zavest, 

da delo ne 

posega v moje 

zasebno 

življenje. 

Q9bd Zavest, 

da delo posega 

v moje zasebno 

življenje. 

generacija 

Y 

Q2an Zavest, da 

delo ne posega v 

moje zasebno 

življenje. 

Pearson 

Correlation 

1 ,563
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 



 

 

 

Q9bd Zavest, da 

delo posega v 

moje zasebno 

življenje. 

Pearson 

Correlation 

,563
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2an Zavest, da 

delo ne posega v 

moje zasebno 

življenje. 

Pearson 

Correlation 

1 ,522
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9bd Zavest, da 

delo posega v 

moje zasebno 

življenje. 

Pearson 

Correlation 

,522
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 15 

gen 

Q2ao Ugleden 

lasten status 

oz. položaj v 

podjetju. 

Q9ac 

Neugleden 

lasten status 

oz. položaj v 

podjetju. 

generacija 

Y 

Q2ao Ugleden 

lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

Pearson 

Correlation 

1 ,461
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ac Neugleden 

lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

Pearson 

Correlation 

,461
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 



 

 

 

generacija 

X 

Q2ao Ugleden 

lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

Pearson 

Correlation 

1 ,428
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9ac Neugleden 

lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

Pearson 

Correlation 

,428
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations for Analysis 16 

gen 

Q2ap Varnost 

zaposlitve. 

Q9bc 

Zaposlitev ni 

varna. 

generacija 

Y 

Q2ap Varnost 

zaposlitve. 

Pearson 

Correlation 

1 ,576
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9bc Zaposlitev 

ni varna. 

Pearson 

Correlation 

,576
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ap Varnost 

zaposlitve. 

Pearson 

Correlation 

1 ,318
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 103 103 

Q9bc Zaposlitev 

ni varna. 

Pearson 

Correlation 

,318
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,001  



 

 

 

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 17 

gen 

Q2aq 

Neodvisnost 

pri delu. 

Q9ao 

Odvisnost od 

drugih pri 

svojem delu. 

generacija 

Y 

Q2aq Neodvisnost 

pri delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,204
*
 

Sig. (2-tailed)  ,040 

N 102 102 

Q9ao Odvisnost 

od drugih pri 

svojem delu. 

Pearson 

Correlation 

,204
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,040  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2aq Neodvisnost 

pri delu. 

Pearson 

Correlation 

1 ,204
*
 

Sig. (2-tailed)  ,038 

N 103 103 

Q9ao Odvisnost 

od drugih pri 

svojem delu. 

Pearson 

Correlation 

,204
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,038  

N 103 103 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 



 

 

 

Correlations for Analysis 18 

gen 

Q2ar Možnost 

službenih 

potovanj. 

Q9an 

Odsotnost 

službenih 

potovanj. 

generacija 

Y 

Q2ar Možnost 

službenih 

potovanj. 

Pearson 

Correlation 

1 ,665
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9an Odsotnost 

službenih 

potovanj. 

Pearson 

Correlation 

,665
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ar Možnost 

službenih 

potovanj. 

Pearson 

Correlation 

1 ,711
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9an Odsotnost 

službenih 

potovanj. 

Pearson 

Correlation 

,711
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 19 

gen 

Q2as 

Opravljanje 

družbeno 

koristnega 

dela. 

Q9ap 

Opravljanje 

dela, ki ni 

družbeno 

koristno. 



 

 

 

generacija 

Y 

Q2as Opravljanje 

družbeno 

koristnega dela. 

Pearson 

Correlation 

1 ,561
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ap Opravljanje 

dela, ki ni 

družbeno 

koristno. 

Pearson 

Correlation 

,561
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2as Opravljanje 

družbeno 

koristnega dela. 

Pearson 

Correlation 

1 ,505
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9ap Opravljanje 

dela, ki ni 

družbeno 

koristno. 

Pearson 

Correlation 

,505
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations for Analysis 20 

gen 

Q2at Ponos na 

organizacijo. 

Q9at 

Pomanjkanje 

ponosa na 

organizacijo. 

generacija 

Y 

Q2at Ponos na 

organizacijo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,329
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 102 102 



 

 

 

Q9at Pomanjkanje 

ponosa na 

organizacijo. 

Pearson 

Correlation 

,329
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2at Ponos na 

organizacijo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,563
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9at Pomanjkanje 

ponosa na 

organizacijo. 

Pearson 

Correlation 

,563
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 21 

gen 

Q2au 

Zanimivo delo, 

ki me motivira 

in 

izpopolnjuje. 

Q9ak 

Nezanimivo 

delo. 

generacija 

Y 

Q2au Zanimivo 

delo, ki me 

motivira in 

izpopolnjuje. 

Pearson 

Correlation 

1 ,342
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ak Nezanimivo 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,342
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 



 

 

 

generacija 

X 

Q2au Zanimivo 

delo, ki me 

motivira in 

izpopolnjuje. 

Pearson 

Correlation 

1 ,222
*
 

Sig. (2-tailed)  ,024 

N 103 103 

Q9ak Nezanimivo 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,222
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,024  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations for Analysis 22 

gen 

Q2av Timsko 

delo. 

Q9ah 

Netimsko delo. 

generacija 

Y 

Q2av Timsko 

delo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,489
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ah Netimsko 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,489
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2av Timsko 

delo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,586
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9ah Netimsko 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,586
**

 1 



 

 

 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 23 

gen 

Q2aw 

Sodelovanje 

pri upravljanju 

podjetja. 

Q9ad Nejasna 

vizija in 

strategija 

podjetja. 

generacija 

Y 

Q2aw 

Sodelovanje pri 

upravljanju 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,270
**

 

Sig. (2-tailed)  ,006 

N 102 102 

Q9ad Nejasna 

vizija in strategija 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,270
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,006  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2aw 

Sodelovanje pri 

upravljanju 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

1 ,252
*
 

Sig. (2-tailed)  ,010 

N 103 103 

Q9ad Nejasna 

vizija in strategija 

podjetja. 

Pearson 

Correlation 

,252
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,010  

N 103 103 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

 

 

Correlations for Analysis 24 

gen 

Q2ax Pohvale 

s strani 

nadrejenih in 

sodelavcev. 

Q9as 

Pomanjkanje 

pohval s strani 

nadrejeni in 

sodelavcev. 

generacija 

Y 

Q2ax Pohvale s 

strani nadrejenih 

in sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,503
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9as 

Pomanjkanje 

pohval s strani 

nadrejeni in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,503
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ax Pohvale s 

strani nadrejenih 

in sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

1 ,585
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9as 

Pomanjkanje 

pohval s strani 

nadrejeni in 

sodelavcev. 

Pearson 

Correlation 

,585
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 25 

gen 

Q2ay Delo mi 

predstavlja 

izziv. 

Q9aa Delo mi 

ne predstavlja 

izziva. 



 

 

 

generacija 

Y 

Q2ay Delo mi 

predstavlja izziv. 

Pearson 

Correlation 

1 ,485
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9aa Delo mi ne 

predstavlja izziva. 

Pearson 

Correlation 

,485
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2ay Delo mi 

predstavlja izziv. 

Pearson 

Correlation 

1 ,200
*
 

Sig. (2-tailed)  ,043 

N 103 103 

Q9aa Delo mi ne 

predstavlja izziva. 

Pearson 

Correlation 

,200
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,043  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations for Analysis 26 

gen 

Q2az Zabavno 

delo. 

Q9aj 

Nezabavno 

delo. 

generacija 

Y 

Q2az Zabavno 

delo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,532
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 



 

 

 

Q9aj Nezabavno 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,532
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2az Zabavno 

delo. 

Pearson 

Correlation 

1 ,372
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9aj Nezabavno 

delo. 

Pearson 

Correlation 

,372
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations for Analysis 27 

gen 

Q2ba 

Fleksibilni 

delovni čas. 

Q9ab 

Nefleksibilni 

delovni čas. 

generacija 

Y 

Q2ba Fleksibilni 

delovni čas. 

Pearson 

Correlation 

1 ,346
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9ab 

Nefleksibilni 

delovni čas. 

Pearson 

Correlation 

,346
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 



 

 

 

generacija 

X 

Q2ba Fleksibilni 

delovni čas. 

Pearson 

Correlation 

1 ,258
**

 

Sig. (2-tailed)  ,008 

N 103 103 

Q9ab 

Nefleksibilni 

delovni čas. 

Pearson 

Correlation 

,258
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,008  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations for Analysis 28 

gen 

Q2bb Dobri 

sodelavci. 

Q9bb Slabi 

sodelavci. 

generacija 

Y 

Q2bb Dobri 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

1 ,288
**

 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 102 102 

Q9bb Slabi 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

,288
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2bb Dobri 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

1 ,297
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 103 103 

Q9bb Slabi 

sodelavci. 

Pearson 

Correlation 

,297
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,002  



 

 

 

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations for Analysis 29 

gen 

Q2bc Možnost 

uporabe 

vrhunske 

tehnike in 

tehnologije. 

Q9am 

Odsotnost 

možnosti 

uporabe 

vrhunske 

tehnike in 

tehnologije. 

generacija 

Y 

Q2bc Možnost 

uporabe vrhunske 

tehnike in 

tehnologije. 

Pearson 

Correlation 

1 ,434
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9am Odsotnost 

možnosti uporabe 

vrhunske tehnike 

in tehnologije. 

Pearson 

Correlation 

,434
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2bc Možnost 

uporabe vrhunske 

tehnike in 

tehnologije. 

Pearson 

Correlation 

1 ,459
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9am Odsotnost 

možnosti uporabe 

vrhunske tehnike 

in tehnologije. 

Pearson 

Correlation 

,459
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



 

 

 

Correlations for Analysis 30 

gen 

Q2bd Različne 

ugodnosti. 

Q9av 

Pomanjkanje 

različnih 

ugodnosti. 

generacija 

Y 

Q2bd Različne 

ugodnosti. 

Pearson 

Correlation 

1 ,610
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 102 102 

Q9av 

Pomanjkanje 

različnih 

ugodnosti. 

Pearson 

Correlation 

,610
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 102 

generacija 

X 

Q2bd Različne 

ugodnosti. 

Pearson 

Correlation 

1 ,614
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 103 103 

Q9av 

Pomanjkanje 

različnih 

ugodnosti. 

Pearson 

Correlation 

,614
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Graph 

 

 

 



 

 

 

 

 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 

Percen

t N 

Percen

t N Percent 

gen * Q14 

Prihajate iz: 

205 56,5% 158 43,5% 363 100,0% 

 

gen * Q14 Prihajate iz: Crosstabulation 

 Q14 Prihajate iz: Total 



 

 

 

VE?JEGA 

MESTA 

MAJHNEGA 

MESTA 

VASI OZ. 

PODE?ELJA 

gen generacija 

Y 

Count 45 24 33 102 

% within 

gen 

44,1% 23,5% 32,4% 100,0% 

generacija 

X 

Count 57 26 20 103 

% within 

gen 

55,3% 25,2% 19,4% 100,0% 

Total Count 102 50 53 205 

% within 

gen 

49,8% 24,4% 25,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-

Square 

4,676
a
 2 ,097 

Likelihood Ratio 4,712 2 ,095 

Linear-by-Linear 

Association 

4,258 1 ,039 

N of Valid Cases 205   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 24,88. 

 

 

 

gen 

generacija 

Y 

generacija 

X 

Count Count 



 

 

 

mot1 1,00 18 19 

mot2 1,00 17 15 

mot3 1,00 20 18 

mot4 1,00 26 18 

mot5 1,00 16 17 

mot6 1,00 14 19 

mot7 1,00 44 42 

mot8 1,00 16 17 

mot9 1,00 16 29 

mot10 1,00 9 11 

mot11 1,00 18 39 

mot12 1,00 16 16 

mot13 1,00 12 16 

mot14 1,00 11 16 

mot15 1,00 20 22 

mot16 1,00 11 21 

mot17 1,00 35 37 

mot18 1,00 30 21 

mot19 1,00 29 28 

mot20 1,00 19 19 

mot21 1,00 22 28 

mot22 1,00 25 21 

mot23 1,00 15 18 

mot24 1,00 16 20 

mot25 1,00 25 31 

mot26 1,00 33 32 

mot27 1,00 36 37 



 

 

 

mot28 1,00 14 22 

mot29 1,00 32 34 

mot30 1,00 19 18 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 61.443
a
 42 .027 

Likelihood Ratio 70.581 42 .004 

Linear-by-Linear 

Association 

12.034 1 .001 

N of Valid Cases 317   

a. 61 cells (70.9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .38. 

 

st2 * spol Crosstabulation 

 
spol 

Total 1.00 moški 2.00 ženske 

st2 1.00 generacija Y Count 29 69 98 

% within st2 29.6% 70.4% 100.0% 

2.00 generacija X Count 33 36 69 

% within st2 47.8% 52.2% 100.0% 

Total Count 62 105 167 

% within st2 37.1% 62.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 



 

 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.767
a
 1 .016   

Continuity Correction
b
 5.013 1 .025   

Likelihood Ratio 5.746 1 .017   

Fisher's Exact Test    .023 .013 

Linear-by-Linear 

Association 

5.733 1 .017 
  

N of Valid Cases 167     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.62. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

st2 * Q14 Prihajate iz: Crosstabulation 

 

Q14 Prihajate iz: 

1 VE?JEGA 

MESTA 

2 MAJHNEGA 

MESTA 

3 VASI OZ. 

PODE?ELJA 

st2 1.00 generacija Y Count 44 23 31 

% within st2 44.9% 23.5% 31.6% 

2.00 generacija X Count 39 18 12 

% within st2 56.5% 26.1% 17.4% 

Total Count 83 41 43 

% within st2 49.7% 24.6% 25.7% 

 

st2 * Q14 Prihajate iz: Crosstabulation 

 Total 

st2 1.00 generacija Y Count 98 

% within st2 100.0% 



 

 

 

2.00 generacija X Count 69 

% within st2 100.0% 

Total Count 167 

% within st2 100.0% 

 

 

gen 

1.00 2.00 

Mean Mean 

Q2aa Razmislite o času, ko ste bil: Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 5 5 

Q2ab Razmislite o času, ko ste bil: Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev. 5 5 

Q2ac Razmislite o času, ko ste bil: Pregled nad celotnim potekom dela. 4 5 

Q2ad Razmislite o času, ko ste bil: Odgovornost pri delu. 5 5 

Q2ae Razmislite o času, ko ste bil: Možnost napredovanja. 5 4 

Q2af Razmislite o času, ko ste bil: Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje 

novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 

5 5 

Q2ag Razmislite o času, ko ste bil: Jasna vizija in strategija podjetja. 4 4 

Q2ah Razmislite o času, ko ste bil: Dobra organiziranost podjetja. 5 5 

Q2ai Razmislite o času, ko ste bil: Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 3 4 

Q2aj Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi z nadrejenim. 5 5 

Q2ak Razmislite o času, ko ste bil: Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 5 5 

Q2al Razmislite o času, ko ste bil: Dobra plača, nagrade. 5 4 

Q2am Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi s sodelavci. 5 5 

Q2an Razmislite o času, ko ste bil: Zavest, da delo ne posega v moje zasebno 

življenje (dovolj prostega časa). 

4 4 

Q2ao Razmislite o času, ko ste bil: Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju. 4 4 

Q2ap Razmislite o času, ko ste bil: Varnost zaposlitve. 4 4 

Q2aq Razmislite o času, ko ste bil: Neodvisnost pri delu. 4 5 

Q2ar Razmislite o času, ko ste bil: Možnost službenih potovanj. 3 3 



 

 

 

Q2as Razmislite o času, ko ste bil: Opravljanje družbeno koristnega dela. 4 4 

Q2at Razmislite o času, ko ste bil: Ponos na organizacijo. 4 4 

Q2au Razmislite o času, ko ste bil: Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 5 5 

Q2av Razmislite o času, ko ste bil: Timsko delo. 4 4 

Q2aw Razmislite o času, ko ste bil: Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 3 4 

Q2ax Razmislite o času, ko ste bil: Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 5 4 

Q2ay Razmislite o času, ko ste bil: Delo mi predstavlja izziv. 5 5 

Q2az Razmislite o času, ko ste bil: Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 5 4 

Q2ba Razmislite o času, ko ste bil: Fleksibilni delovni čas. 4 4 

Q2bb Razmislite o času, ko ste bil: Dobri sodelavci. 5 5 

Q2bc Razmislite o času, ko ste bil: Možnost uporabe vrhunske tehnike in 

tehnologije. 

4 4 

Q2bd Razmislite o času, ko ste bil: Različne ugodnosti (organiziranje športnih in 

rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti). 

3 3 

 

 

gen 

1.00 2.00 

Mean Mean 

Q2aa Razmislite o času, ko ste bil: Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 5 5 

Q2ab Razmislite o času, ko ste bil: Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev. 5 5 

Q2ac Razmislite o času, ko ste bil: Pregled nad celotnim potekom dela. 4 5 

Q2ad Razmislite o času, ko ste bil: Odgovornost pri delu. 5 5 

Q2ae Razmislite o času, ko ste bil: Možnost napredovanja. 5 4 

Q2af Razmislite o času, ko ste bil: Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje 

novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 

5 5 

Q2ag Razmislite o času, ko ste bil: Jasna vizija in strategija podjetja. 4 4 

Q2ah Razmislite o času, ko ste bil: Dobra organiziranost podjetja. 5 5 

Q2ai Razmislite o času, ko ste bil: Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 3 4 



 

 

 

Q2aj Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi z nadrejenim. 5 5 

Q2ak Razmislite o času, ko ste bil: Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 5 5 

Q2al Razmislite o času, ko ste bil: Dobra plača, nagrade. 5 4 

Q2am Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi s sodelavci. 5 5 

Q2an Razmislite o času, ko ste bil: Zavest, da delo ne posega v moje zasebno 

življenje (dovolj prostega časa). 

4 4 

Q2ao Razmislite o času, ko ste bil: Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju. 4 4 

Q2ap Razmislite o času, ko ste bil: Varnost zaposlitve. 4 4 

Q2aq Razmislite o času, ko ste bil: Neodvisnost pri delu. 4 5 

Q2ar Razmislite o času, ko ste bil: Možnost službenih potovanj. 3 3 

Q2as Razmislite o času, ko ste bil: Opravljanje družbeno koristnega dela. 4 4 

Q2at Razmislite o času, ko ste bil: Ponos na organizacijo. 4 4 

Q2au Razmislite o času, ko ste bil: Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 5 5 

Q2av Razmislite o času, ko ste bil: Timsko delo. 4 4 

Q2aw Razmislite o času, ko ste bil: Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 3 4 

Q2ax Razmislite o času, ko ste bil: Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 5 4 

Q2ay Razmislite o času, ko ste bil: Delo mi predstavlja izziv. 5 5 

Q2az Razmislite o času, ko ste bil: Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 5 4 

Q2ba Razmislite o času, ko ste bil: Fleksibilni delovni čas. 4 4 

Q2bb Razmislite o času, ko ste bil: Dobri sodelavci. 5 5 

Q2bc Razmislite o času, ko ste bil: Možnost uporabe vrhunske tehnike in 

tehnologije. 

4 4 

Q2bd Razmislite o času, ko ste bil: Različne ugodnosti (organiziranje športnih in 

rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti). 

3 3 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.403
a
 2 .111 



 

 

 

Likelihood Ratio 4.544 2 .103 

Linear-by-Linear 

Association 

3.863 1 .049 

N of Valid Cases 167   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 16.94. 

 

Crosstab 

 

Q14 Prihajate iz: 

Total 

1 VE?JEGA 

MESTA 

2 MAJHNEGA 

MESTA 

3 VASI OZ. 

PODE?ELJA 

gen 1.00 Count 45 24 33 102 

% within gen 44.1% 23.5% 32.4% 100.0% 

2.00 Count 57 26 20 103 

% within gen 55.3% 25.2% 19.4% 100.0% 

Total Count 102 50 53 205 

% within gen 49.8% 24.4% 25.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.676
a
 2 .097 

Likelihood Ratio 4.712 2 .095 

Linear-by-Linear 

Association 

4.258 1 .039 

N of Valid Cases 205   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 24.88. 

 



 

 

 

gen * spol 

 

Crosstab 

 
spol 

Total 1.00 moški 2.00 ženske 

gen 1.00 Count 31 71 102 

% within gen 30.4% 69.6% 100.0% 

2.00 Count 48 55 103 

% within gen 46.6% 53.4% 100.0% 

Total Count 79 126 205 

% within gen 38.5% 61.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.685
a
 1 .017   

Continuity Correction
b
 5.021 1 .025   

Likelihood Ratio 5.719 1 .017   

Fisher's Exact Test    .022 .012 

Linear-by-Linear 

Association 

5.657 1 .017 
  

N of Valid Cases 205     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.31. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

gen * Q15 Stopnja zadnje končane izobrazbe: 

 



 

 

 

Crosstab 

 

Q15 Stopnja zadnje kon?ane izobrazbe: 

1 osnovna ?ola 

ali manj 

2 poklicna 

srednja ?ola 3 srednja ?ola 

4 visoka/vi?ja 

?ola 

gen 1.00 Count 0 1 17 8 

% within gen .0% 1.0% 16.7% 7.8% 

2.00 Count 2 1 13 25 

% within gen 1.9% 1.0% 12.6% 24.3% 

Total Count 2 2 30 33 

% within gen 1.0% 1.0% 14.6% 16.1% 

 

Crosstab 

 

Q15 Stopnja 

zadnje končane 

izobrazbe: 

Total 

5 univerzitetna 

ali ve? 

gen 1.00 Count 76 102 

% within gen 74.5% 100.0% 

2.00 Count 62 103 

% within gen 60.2% 100.0% 

Total Count 138 205 

% within gen 67.3% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.707
a
 4 .013 



 

 

 

Likelihood Ratio 13.918 4 .008 

Linear-by-Linear 

Association 

1.836 1 .175 

N of Valid Cases 205   

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.00. 

 

gen * Q16 Povprečen NETO mesečni zaslužek: 

 

 

Crosstab 

 
Q16 Povprečen NETO mesečni zaslužek: 

1 do 700,00? 2 do 1.000,00? 3 do 1.500,00? 

gen 1.00 Count 19 44 32 

% within gen 18.6% 43.1% 31.4% 

2.00 Count 1 13 22 

% within gen 1.0% 12.6% 21.4% 

Total Count 20 57 54 

% within gen 9.8% 27.8% 26.3% 

 

Crosstab 

 

Q16 Povprečen 

NETO mesečni 

zaslužek: 

Total 

4 1.500 ali ve? 

? 

gen 1.00 Count 7 102 

% within gen 6.9% 100.0% 

2.00 Count 67 103 



 

 

 

% within gen 65.0% 100.0% 

Total Count 74 205 

% within gen 36.1% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 83.557
a
 3 .000 

Likelihood Ratio 95.707 3 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

77.148 1 .000 

N of Valid Cases 205   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9.95. 

 

gen * Q17 Zaposlen(a) sem v: 

 

Crosstab 

 

Q17 Zaposlen(a) sem v: 

Total 1 javni upravi 

2 samozaposlen 

(a) 

3 v 

gospodarstvu, 

zasebnem 

sektorju 

gen 1.00 Count 29 7 55 91 

% within gen 31.9% 7.7% 60.4% 100.0% 

2.00 Count 26 6 68 100 

% within gen 26.0% 6.0% 68.0% 100.0% 

Total Count 55 13 123 191 

% within gen 28.8% 6.8% 64.4% 100.0% 



 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.193
a
 2 .551 

Likelihood Ratio 1.193 2 .551 

Linear-by-Linear Association 1.061 1 .303 

N of Valid Cases 191   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.19. 

 

 

gen 

1.00 2.00 

Mean Mean 

Q2aa Razmislite o času, ko ste bil: Občutek dosežka ob kvalitetno 

opravljenem delu. 

5.21 5.22 

Q2ab Razmislite o času, ko ste bil: Priznanje dosežkov s strani 

vodje oz. sodelavcev. 

4.82 4.69 

Q2ac Razmislite o času, ko ste bil: Pregled nad celotnim potekom 

dela. 

4.34 4.57 

Q2ad Razmislite o času, ko ste bil: Odgovornost pri delu. 4.58 4.85 

Q2ae Razmislite o času, ko ste bil: Možnost napredovanja. 4.64 4.25 

Q2af Razmislite o času, ko ste bil: Osebnostna rast (izobraževanje, 

pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava 

zahtevnejših nalog). 

5.05 4.80 

Q2ag Razmislite o času, ko ste bil: Jasna vizija in strategija 

podjetja. 

4.07 4.37 

Q2ah Razmislite o času, ko ste bil: Dobra organiziranost podjetja. 4.61 4.58 

Q2ai Razmislite o času, ko ste bil: Minimalni nadzor s strani vodij 

in sodelavcev. 

3.48 3.60 

Q2aj Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi z nadrejenim. 4.82 4.67 



 

 

 

Q2ak Razmislite o času, ko ste bil: Ugodni delovni pogoji oz. 

razmere. 

4.87 4.59 

Q2al Razmislite o času, ko ste bil: Dobra plača, nagrade. 4.79 4.46 

Q2am Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi s sodelavci. 5.05 4.96 

Q2an Razmislite o času, ko ste bil: Zavest, da delo ne posega v 

moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 

4.16 4.07 

Q2ao Razmislite o času, ko ste bil: Ugleden lasten status oz. 

položaj v podjetju. 

4.00 4.21 

Q2ap Razmislite o času, ko ste bil: Varnost zaposlitve. 4.23 4.21 

Q2aq Razmislite o času, ko ste bil: Neodvisnost pri delu. 4.34 4.68 

Q2ar Razmislite o času, ko ste bil: Možnost službenih potovanj. 3.29 3.24 

Q2as Razmislite o času, ko ste bil: Opravljanje družbeno 

koristnega dela. 

3.55 3.51 

Q2at Razmislite o času, ko ste bil: Ponos na organizacijo. 3.68 4.04 

Q2au Razmislite o času, ko ste bil: Zanimivo delo, ki me motivira 

in izpopolnjuje. 

5.16 5.04 

Q2av Razmislite o času, ko ste bil: Timsko delo. 4.02 4.11 

Q2aw Razmislite o času, ko ste bil: Sodelovanje pri upravljanju 

podjetja. 

3.18 4.06 

Q2ax Razmislite o času, ko ste bil: Pohvale s strani nadrejenih in 

sodelavcev. 

4.56 4.44 

Q2ay Razmislite o času, ko ste bil: Delo mi predstavlja izziv. 4.72 4.96 

Q2az Razmislite o času, ko ste bil: Zabavno delo (delo, pri 

katerem se zabavam). 

4.57 4.15 

Q2ba Razmislite o času, ko ste bil: Fleksibilni delovni čas. 4.14 4.27 

Q2bb Razmislite o času, ko ste bil: Dobri sodelavci. 4.89 4.86 

Q2bc Razmislite o času, ko ste bil: Možnost uporabe vrhunske 

tehnike in tehnologije. 

3.79 4.23 

Q2bd Razmislite o času, ko ste bil: Različne ugodnosti 

(organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške 

zmogljivosti). 

3.26 3.13 

 



 

 

 

 

gen 

1.00 2.00 

Mean Mean 

Q2aa Razmislite o času, ko ste bil: Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 5 5 

Q2ab Razmislite o času, ko ste bil: Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev. 5 5 

Q2ac Razmislite o času, ko ste bil: Pregled nad celotnim potekom dela. 4 5 

Q2ad Razmislite o času, ko ste bil: Odgovornost pri delu. 5 5 

Q2ae Razmislite o času, ko ste bil: Možnost napredovanja. 5 4 

Q2af Razmislite o času, ko ste bil: Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje 

novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 

5 5 

Q2ag Razmislite o času, ko ste bil: Jasna vizija in strategija podjetja. 4 4 

Q2ah Razmislite o času, ko ste bil: Dobra organiziranost podjetja. 5 5 

Q2ai Razmislite o času, ko ste bil: Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev. 3 4 

Q2aj Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi z nadrejenim. 5 5 

Q2ak Razmislite o času, ko ste bil: Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 5 5 

Q2al Razmislite o času, ko ste bil: Dobra plača, nagrade. 5 4 

Q2am Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi s sodelavci. 5 5 

Q2an Razmislite o času, ko ste bil: Zavest, da delo ne posega v moje zasebno 

življenje (dovolj prostega časa). 

4 4 

Q2ao Razmislite o času, ko ste bil: Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju. 4 4 

Q2ap Razmislite o času, ko ste bil: Varnost zaposlitve. 4 4 

Q2aq Razmislite o času, ko ste bil: Neodvisnost pri delu. 4 5 

Q2ar Razmislite o času, ko ste bil: Možnost službenih potovanj. 3 3 

Q2as Razmislite o času, ko ste bil: Opravljanje družbeno koristnega dela. 4 4 

Q2at Razmislite o času, ko ste bil: Ponos na organizacijo. 4 4 

Q2au Razmislite o času, ko ste bil: Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje. 5 5 

Q2av Razmislite o času, ko ste bil: Timsko delo. 4 4 

Q2aw Razmislite o času, ko ste bil: Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 3 4 



 

 

 

Q2ax Razmislite o času, ko ste bil: Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 5 4 

Q2ay Razmislite o času, ko ste bil: Delo mi predstavlja izziv. 5 5 

Q2az Razmislite o času, ko ste bil: Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 5 4 

Q2ba Razmislite o času, ko ste bil: Fleksibilni delovni čas. 4 4 

Q2bb Razmislite o času, ko ste bil: Dobri sodelavci. 5 5 

Q2bc Razmislite o času, ko ste bil: Možnost uporabe vrhunske tehnike in 

tehnologije. 

4 4 

Q2bd Razmislite o času, ko ste bil: Različne ugodnosti (organiziranje športnih in 

rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti). 

3 3 

 

Comparisons of Column Means
a
 

 

gen 

1.00 2.00 

(A) (B) 

Q2aa Razmislite o času, ko ste bil: Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.     

Q2ab Razmislite o času, ko ste bil: Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev.     

Q2ac Razmislite o času, ko ste bil: Pregled nad celotnim potekom dela.     

Q2ad Razmislite o času, ko ste bil: Odgovornost pri delu.   A 

Q2ae Razmislite o času, ko ste bil: Možnost napredovanja. B   

Q2af Razmislite o času, ko ste bil: Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje 

novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 

    

Q2ag Razmislite o času, ko ste bil: Jasna vizija in strategija podjetja.     

Q2ah Razmislite o času, ko ste bil: Dobra organiziranost podjetja.     

Q2ai Razmislite o času, ko ste bil: Minimalni nadzor s strani vodij in sodelavcev.     

Q2aj Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi z nadrejenim.     

Q2ak Razmislite o času, ko ste bil: Ugodni delovni pogoji oz. razmere. B   

Q2al Razmislite o času, ko ste bil: Dobra plača, nagrade. B   

Q2am Razmislite o času, ko ste bil: Dobri odnosi s sodelavci.     



 

 

 

Q2an Razmislite o času, ko ste bil: Zavest, da delo ne posega v moje zasebno 

življenje (dovolj prostega časa). 

    

Q2ao Razmislite o času, ko ste bil: Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju.     

Q2ap Razmislite o času, ko ste bil: Varnost zaposlitve.     

Q2aq Razmislite o času, ko ste bil: Neodvisnost pri delu.   A 

Q2ar Razmislite o času, ko ste bil: Možnost službenih potovanj.     

Q2as Razmislite o času, ko ste bil: Opravljanje družbeno koristnega dela.     

Q2at Razmislite o času, ko ste bil: Ponos na organizacijo.   A 

Q2au Razmislite o času, ko ste bil: Zanimivo delo, ki me motivira in izpopolnjuje.     

Q2av Razmislite o času, ko ste bil: Timsko delo.     

Q2aw Razmislite o času, ko ste bil: Sodelovanje pri upravljanju podjetja.   A 

Q2ax Razmislite o času, ko ste bil: Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev.     

Q2ay Razmislite o času, ko ste bil: Delo mi predstavlja izziv.     

Q2az Razmislite o času, ko ste bil: Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). B   

Q2ba Razmislite o času, ko ste bil: Fleksibilni delovni čas.     

Q2bb Razmislite o času, ko ste bil: Dobri sodelavci.     

Q2bc Razmislite o času, ko ste bil: Možnost uporabe vrhunske tehnike in 

tehnologije. 

  A 

Q2bd Razmislite o času, ko ste bil: Različne ugodnosti (organiziranje športnih in 

rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti). 

    

Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level 0.05. For each 

significant pair, the key of the smaller category appears under the category with larger mean. 

a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the 

Bonferroni correction. 

 

Group Statistics 

 gen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Q2aa Razmislite o času, ko 1.00 102 5.21 .825 .082 



 

 

 

ste bil: Občutek dosežka ob 

kvalitetno opravljenem 

delu. 

2.00 103 5.22 .740 .073 

Q2ab Razmislite o času, ko 

ste bil: Priznanje dosežkov s 

strani vodje oz. sodelavcev. 

1.00 102 4.82 .999 .099 

2.00 103 4.69 1.029 .101 

Q2ac Razmislite o času, ko 

ste bil: Pregled nad 

celotnim potekom dela. 

1.00 102 4.34 1.020 .101 

2.00 103 4.57 .976 .096 

Q2ad Razmislite o času, ko 

ste bil: Odgovornost pri 

delu. 

1.00 102 4.58 .999 .099 

2.00 103 4.85 .964 .095 

Q2ae Razmislite o času, ko 

ste bil: Možnost 

napredovanja. 

1.00 102 4.64 1.184 .117 

2.00 103 4.25 1.304 .128 

Q2af Razmislite o času, ko 

ste bil: Osebnostna rast 

(izobraževanje, 

pridobivanje novih 

sposobnosti preko prakse; 

vpeljava zahtevnejših 

nalog). 

1.00 102 5.05 1.009 .100 

2.00 103 4.80 1.004 .099 

Q2ag Razmislite o času, ko 

ste bil: Jasna vizija in 

strategija podjetja. 

1.00 102 4.07 1.261 .125 

2.00 103 4.37 1.180 .116 

Q2ah Razmislite o času, ko 

ste bil: Dobra organiziranost 

podjetja. 

1.00 102 4.61 1.016 .101 

2.00 103 4.58 1.080 .106 

Q2ai Razmislite o času, ko 

ste bil: Minimalni nadzor s 

strani vodij in sodelavcev. 

1.00 102 3.48 1.318 .131 

2.00 103 3.60 1.149 .113 

Q2aj Razmislite o času, ko 

ste bil: Dobri odnosi z 

nadrejenim. 

1.00 102 4.82 .979 .097 

2.00 103 4.67 .943 .093 

Q2ak Razmislite o času, ko 

ste bil: Ugodni delovni 

pogoji oz. razmere. 

1.00 102 4.87 1.050 .104 

2.00 103 4.59 .868 .086 



 

 

 

Q2al Razmislite o času, ko 

ste bil: Dobra plača, 

nagrade. 

1.00 102 4.79 .968 .096 

2.00 103 4.46 .916 .090 

Q2am Razmislite o času, ko 

ste bil: Dobri odnosi s 

sodelavci. 

1.00 102 5.05 .849 .084 

2.00 103 4.96 .851 .084 

Q2an Razmislite o času, ko 

ste bil: Zavest, da delo ne 

posega v moje zasebno 

življenje (dovolj prostega 

časa). 

1.00 102 4.16 1.419 .141 

2.00 103 4.07 1.215 .120 

Q2ao Razmislite o času, ko 

ste bil: Ugleden lasten 

status oz. položaj v 

podjetju. 

1.00 102 4.00 1.143 .113 

2.00 103 4.21 1.063 .105 

Q2ap Razmislite o času, ko 

ste bil: Varnost zaposlitve. 

1.00 102 4.23 1.281 .127 

2.00 103 4.21 1.194 .118 

Q2aq Razmislite o času, ko 

ste bil: Neodvisnost pri 

delu. 

1.00 102 4.34 1.067 .106 

2.00 103 4.68 .931 .092 

Q2ar Razmislite o času, ko 

ste bil: Možnost službenih 

potovanj. 

1.00 102 3.29 1.361 .135 

2.00 103 3.24 1.368 .135 

Q2as Razmislite o času, ko 

ste bil: Opravljanje 

družbeno koristnega dela. 

1.00 102 3.55 1.191 .118 

2.00 103 3.51 1.327 .131 

Q2at Razmislite o času, ko 

ste bil: Ponos na 

organizacijo. 

1.00 102 3.68 1.179 .117 

2.00 103 4.04 1.260 .124 

Q2au Razmislite o času, ko 

ste bil: Zanimivo delo, ki 

me motivira in izpopolnjuje. 

1.00 102 5.16 .865 .086 

2.00 103 5.04 .874 .086 

Q2av Razmislite o času, ko 

ste bil: Timsko delo. 

1.00 102 4.02 1.290 .128 

2.00 103 4.11 1.204 .119 

Q2aw Razmislite o času, ko 1.00 102 3.18 1.262 .125 



 

 

 

ste bil: Sodelovanje pri 

upravljanju podjetja. 

2.00 103 4.06 1.349 .133 

Q2ax Razmislite o času, ko 

ste bil: Pohvale s strani 

nadrejenih in sodelavcev. 

1.00 102 4.56 1.148 .114 

2.00 103 4.44 1.091 .107 

Q2ay Razmislite o času, ko 

ste bil: Delo mi predstavlja 

izziv. 

1.00 102 4.72 1.047 .104 

2.00 103 4.96 .851 .084 

Q2az Razmislite o času, ko 

ste bil: Zabavno delo (delo, 

pri katerem se zabavam). 

1.00 102 4.57 1.113 .110 

2.00 103 4.15 1.317 .130 

Q2ba Razmislite o času, ko 

ste bil: Fleksibilni delovni 

čas. 

1.00 102 4.14 1.290 .128 

2.00 103 4.27 1.262 .124 

Q2bb Razmislite o času, ko 

ste bil: Dobri sodelavci. 

1.00 102 4.89 .831 .082 

2.00 103 4.86 .852 .084 

Q2bc Razmislite o času, ko 

ste bil: Možnost uporabe 

vrhunske tehnike in 

tehnologije. 

1.00 102 3.79 1.189 .118 

2.00 103 4.23 1.190 .117 

Q2bd Razmislite o času, ko 

ste bil: Različne ugodnosti 

(organiziranje športnih in 

rekreativnih aktivnosti, 

počitniške zmogljivosti). 

1.00 102 3.26 1.400 .139 

2.00 103 3.13 1.363 .134 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 



 

 

 

Q2aa 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem 

delu. 

Equal 

variances 

assumed 

.995 .320 -

.159 

203 .874 -.017 .109 -.233 .198 

Equal 

variances not 

assumed 
  

-

.159 

200.

236 

.874 -.017 .109 -.233 .198 

Q2ab 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Priznanje 

dosežkov s 

strani vodje 

oz. 

sodelavcev. 

Equal 

variances 

assumed 

.135 .714 .947 203 .345 .134 .142 -.145 .414 

Equal 

variances not 

assumed 
  

.947 202.

920 

.345 .134 .142 -.145 .414 

Q2ac 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Pregled 

nad celotnim 

potekom dela. 

Equal 

variances 

assumed 

1.294 .257 -

1.64

8 

203 .101 -.230 .139 -.505 .045 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1.64

7 

202.

427 

.101 -.230 .139 -.505 .045 

Q2ad 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: 

Odgovornost 

pri delu. 

Equal 

variances 

assumed 

1.121 .291 -

2.01

2 

203 .046 -.276 .137 -.546 -.006 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2.01

2 

202.

577 

.046 -.276 .137 -.546 -.005 

Q2ae 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Možnost 

napredovanja. 

Equal 

variances 

assumed 

.892 .346 2.21

2 

203 .028 .385 .174 .042 .728 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.21

3 

201.

493 

.028 .385 .174 .042 .728 

Q2af 

Razmislite o 

času, ko ste 

Equal 

variances 

assumed 

.027 .869 1.80

0 

203 .073 .253 .141 -.024 .530 



 

 

 

bil: 

Osebnostna 

rast 

(izobračevanj

e, 

pridobivanje 

novih 

sposobnosti 

preko prakse; 

vpeljava 

zahtevnejčih 

nalog). 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1.80

0 

202.

955 

.073 .253 .141 -.024 .530 

Q2ag 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Jasna 

vizija in 

strategija 

podjetja. 

Equal 

variances 

assumed 

.181 .671 -

1.76

1 

203 .080 -.300 .171 -.637 .036 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1.76

1 

201.

835 

.080 -.300 .171 -.637 .036 

Q2ah 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Dobra 

organiziranost 

podjetja. 

Equal 

variances 

assumed 

.379 .539 .173 203 .863 .025 .147 -.264 .314 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.173 202.

468 

.863 .025 .146 -.264 .314 

Q2ai 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: 

Minimalni 

nadzor s 

strani vodij in 

sodelavcev. 

Equal 

variances 

assumed 

2.423 .121 -

.704 

203 .482 -.122 .173 -.462 .219 

Equal 

variances not 

assumed 
  

-

.704 

198.

761 

.483 -.122 .173 -.462 .219 

Q2aj 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Dobri 

odnosi z 

nadrejenim. 

Equal 

variances 

assumed 

.022 .883 1.14

4 

203 .254 .154 .134 -.111 .418 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1.14

4 

202.

554 

.254 .154 .134 -.111 .418 



 

 

 

Q2ak 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Ugodni 

delovni 

pogoji oz. 

razmere. 

Equal 

variances 

assumed 

.423 .516 2.08

4 

203 .038 .280 .135 .015 .546 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.08

2 

195.

377 

.039 .280 .135 .015 .546 

Q2al 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Dobra 

plača, 

nagrade. 

Equal 

variances 

assumed 

.019 .891 2.56

7 

203 .011 .338 .132 .078 .597 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.56

6 

202.

138 

.011 .338 .132 .078 .597 

Q2am 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Dobri 

odnosi s 

sodelavci. 

Equal 

variances 

assumed 

.083 .774 .740 203 .460 .088 .119 -.146 .322 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.740 202.

989 

.460 .088 .119 -.146 .322 

Q2an 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Zavest, da 

delo ne 

posega v 

moje zasebno 

življenje 

(dovolj 

prostega 

časa). 

Equal 

variances 

assumed 

2.746 .099 .482 203 .630 .089 .184 -.275 .453 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.482 197.

676 

.631 .089 .185 -.275 .453 

Q2ao 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Ugleden 

lasten status 

oz. položaj v 

podjetju. 

Equal 

variances 

assumed 

.017 .896 -

1.38

5 

203 .167 -.214 .154 -.518 .090 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1.38

5 

201.

637 

.168 -.214 .154 -.518 .091 

Q2ap 

Razmislite o 

času, ko ste 

Equal 

variances 

assumed 

.284 .594 .069 203 .945 .012 .173 -.329 .353 



 

 

 

bil: Varnost 

zaposlitve. 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.069 201.

689 

.945 .012 .173 -.329 .353 

Q2aq 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: 

Neodvisnost 

pri delu. 

Equal 

variances 

assumed 

1.303 .255 -

2.40

6 

203 .017 -.336 .140 -.612 -.061 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2.40

5 

198.

812 

.017 -.336 .140 -.612 -.061 

Q2ar 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Možnost 

službenih 

potovanj. 

Equal 

variances 

assumed 

.001 .970 .270 203 .788 .051 .191 -.324 .427 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.270 202.

995 

.788 .051 .191 -.324 .427 

Q2as 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: 

Opravljanje 

družbeno 

koristnega 

dela. 

Equal 

variances 

assumed 

.813 .368 .196 203 .845 .034 .176 -.313 .382 

Equal 

variances not 

assumed 
  

.196 201.

057 

.845 .034 .176 -.313 .382 

Q2at 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Ponos na 

organizacijo. 

Equal 

variances 

assumed 

.044 .835 -

2.12

6 

203 .035 -.362 .170 -.698 -.026 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2.12

7 

202.

353 

.035 -.362 .170 -.698 -.026 

Q2au 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Zanimivo 

delo, ki me 

motivira in 

izpopolnjuje. 

Equal 

variances 

assumed 

.111 .740 .972 203 .332 .118 .121 -.121 .357 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.972 203.

000 

.332 .118 .121 -.121 .357 



 

 

 

Q2av 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Timsko 

delo. 

Equal 

variances 

assumed 

.654 .420 -

.500 

203 .617 -.087 .174 -.431 .256 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

.500 

201.

758 

.617 -.087 .174 -.431 .256 

Q2aw 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: 

Sodelovanje 

pri 

upravljanju 

podjetja. 

Equal 

variances 

assumed 

.254 .614 -

4.83

2 

203 .000 -.882 .182 -1.242 -.522 

Equal 

variances not 

assumed 
  

-

4.83

3 

202.

343 

.000 -.882 .182 -1.241 -.522 

Q2ax 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Pohvale s 

strani 

nadrejenih in 

sodelavcev. 

Equal 

variances 

assumed 

.030 .862 .780 203 .437 .122 .156 -.186 .430 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.779 202.

245 

.437 .122 .156 -.187 .430 

Q2ay 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Delo mi 

predstavlja 

izziv. 

Equal 

variances 

assumed 

9.512 .002 -

1.84

3 

203 .067 -.245 .133 -.508 .017 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1.84

1 

194.

089 

.067 -.245 .133 -.508 .018 

Q2az 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Zabavno 

delo (delo, pri 

katerem se 

zabavam). 

Equal 

variances 

assumed 

2.681 .103 2.48

3 

203 .014 .423 .170 .087 .759 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.48

5 

198.

108 

.014 .423 .170 .087 .759 

Q2ba 

Razmislite o 

času, ko ste 

Equal 

variances 

assumed 

.100 .752 -

.755 

203 .451 -.135 .178 -.486 .217 



 

 

 

bil: 

Fleksibilni 

delovni čas. 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

.755 

202.

793 

.451 -.135 .178 -.486 .217 

Q2bb 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Dobri 

sodelavci. 

Equal 

variances 

assumed 

.166 .684 .239 203 .812 .028 .118 -.204 .260 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.239 202.

954 

.812 .028 .118 -.204 .260 

Q2bc 

Razmislite o 

času, ko ste 

bili: Možnost 

uporabe 

vrhunske 

tehnike in 

tehnologije. 

Equal 

variances 

assumed 

.029 .865 -

2.64

2 

203 .009 -.439 .166 -.766 -.111 

Equal 

variances not 

assumed 
  

-

2.64

2 

202.

985 

.009 -.439 .166 -.766 -.111 

Q2bd 

Razmislite o 

času, ko ste 

bil: Različne 

ugodnosti 

(organiziranje 

športnih in 

rekreativnih 

aktivnosti, 

počitniške 

zmogljivosti). 

Equal 

variances 

assumed 

.807 .370 .718 203 .474 .138 .193 -.242 .519 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.718 202.

728 

.474 .138 .193 -.242 .519 

 

 

gen 

generacija Y 

generacija 

X 

Mean Mean 

Q3aa Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 2 2 

Q3ab Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev. 3 3 

Q3ac Pregled nad celotnim potekom dela. 3 3 



 

 

 

Q3ad Odgovornost pri delu. 4 3 

Q3ae Možnost napredovanja. 4 3 

Q3af Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko 

prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 

2 2 

Q3ag jasna vizija in strategija podjetja. 4 3 

Q3ah Dobra organiziranost podjetja. 3 3 

Q3ai Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev. 4 3 

Q3aj Dobri odnosi z nadrejenim. 3 3 

Q3ak Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 3 4 

Q3al Dobra plaža, nagrade. 3 3 

Q3am Dobri odnosi s sodelavci. 3 3 

Q3an Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 3 3 

Q3ao Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju. 3 4 

Q3ap Varnost zaposlitve. 3 3 

Q3aq Neodvisnost pri delu. 3 3 

Q3ar Možnost službenih potovanj. 4 2 

Q3as Opravljanje družbeno koristnega dela. 3 3 

Q3at Ponos na organizacijo. . 4 

Q3au Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje. 3 3 

Q3av Timsko delo. 3 3 

Q3aw Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 2 3 

Q3ax Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 4 3 

Q3ay Delo mi predstavlja izziv. 2 3 

Q3az Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 3 3 

Q3ba Fleksibilen delovni čas. 3 4 

Q3bb Dobri sodelavci. 3 3 

Q3bc Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 2 4 



 

 

 

Q3bd Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, 

počitniške zmogljivosti...). 

5 4 

 

gen 

generacija Y generacija X 

Sum Sum 

Q3aa Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu. 117 143 

Q3ab Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev. 87 45 

Q3ac Pregled nad celotnim potekom dela. 22 41 

Q3ad Odgovornost pri delu. 36 73 

Q3ae Možnost napredovanja. 91 50 

Q3af Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko 

prakse; vpeljava zahtevnejših nalog). 

112 85 

Q3ag jasna vizija in strategija podjetja. 25 57 

Q3ah Dobra organiziranost podjetja. 27 43 

Q3ai Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev. 7 8 

Q3aj Dobri odnosi z nadrejenim. 74 63 

Q3ak Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 89 66 

Q3al Dobra plaža, nagrade. 144 109 

Q3am Dobri odnosi s sodelavci. 115 103 

Q3an Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega 

časa). 

36 43 

Q3ao Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju. 15 40 

Q3ap Varnost zaposlitve. 51 65 

Q3aq Neodvisnost pri delu. 33 50 

Q3ar Možnost službenih potovanj. 24 2 

Q3as Opravljanje družbeno koristnega dela. 8 14 

Q3at Ponos na organizacijo. . 14 

Q3au Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje. 131 96 



 

 

 

Q3av Timsko delo. 18 22 

Q3aw Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 2 33 

Q3ax Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev. 62 17 

Q3ay Delo mi predstavlja izziv. 53 94 

Q3az Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam). 47 20 

Q3ba Fleksibilen delovni čas. 41 51 

Q3bb Dobri sodelavci. 26 36 

Q3bc Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 3 37 

Q3bd Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, 

počitniške zmogljivosti...). 

5 4 

 

 

 

Correspondence 

 

Correspondence Table 

gen 

dej 

upravljanje 

podjetja                                             delovni pogoji                                                   

odvisnost pri 

delu                                               

fleksibilni 

delovni čas                                         

vrhunska 

tehnologija                                             

Y motivator                                                      15 18 35 36 32 

Y higienik                                                       26 3 6 10 6 

X motivator                                                      18 39 37 37 34 

X higienik                                                       18 3 4 8 4 

Active 

Margin 

77 63 82 91 76 

 

Correspondence Table 



 

 

 

gen 

dej 

zabavno delo                                                     delo kot izziv                                                   nadzor                                                           

družbeno 

koristno delo                                          zanimivo delo                                                    

Y motivator                                                      33 25 16 29 22 

Y higienik                                                       2 2 24 9 3 

X motivator                                                      32 31 29 28 28 

X higienik                                                       5 1 24 8 1 

Active 

Margin 

72 59 93 74 54 

 

Correspondence Table 

gen 

dej 

ugleden  status                                                  sodelavci                                                        

varnost 

zaposlitve                                               

službena 

potovanja                                              timsko delo                                                      

Y motivator                                                      20 14 11 30 25 

Y higienik                                                       15 4 10 3 8 

X motivator                                                      22 22 21 21 21 

X higienik                                                       6 4 14 6 6 

Active 

Margin 

63 44 56 60 60 

 

Correspondence Table 

gen 

dej 

pohvale s 

strani 

sodelavcev                                      

občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem 

delu                 osebnostna rast                                                  ponos                                                            

preglednost 

nad  potekom 

dela                                    

Y motivator                                                      16 18 14 19 20 

Y higienik                                                       7 1 1 22 10 



 

 

 

X motivator                                                      20 19 19 19 18 

X higienik                                                       3 2 4 10 7 

Active 

Margin 

46 40 38 70 55 

 

Correspondence Table 

gen 

dej 

odgovornost                                                      

ugodnosti 

(šport in 

aktivnosti)                                 

možnosti 

napredovanja                                           

organiziranost 

podjetja                                          plača,  nagrade                                                 

Y motivator                                                      26 19 16 16 16 

Y higienik                                                       5 4 8 9 8 

X motivator                                                      18 18 17 17 16 

X higienik                                                       4 5 13 10 5 

Active 

Margin 

53 46 54 52 45 

 

Correspondence Table 

gen 

dej 

odnosi s 

sodelavci                                               

pomanjkanje 

prostega časa                                       

priznavanje 

dosežkov                                            

odnosi z 

nadrejenim                                              

Active 

Margin 

Y motivator                                                      12 11 17 9 634 

Y higienik                                                       4 15 7 7 244 

X motivator                                                      16 16 15 11 701 

X higienik                                                       1 9 2 9 202 

Active 

Margin 

33 51 41 36 1781 

 

Row Profiles 



 

 

 

gen 

dej 

upravljanje 

podjetja                                             delovni pogoji                                                   

odvisnost pri 

delu                                               

fleksibilni 

delovni čas                                         

vrhunska 

tehnologija                                             

Y 

motivator                                                      

,024 ,028 ,055 ,057 ,050 

Y higienik                                                       ,107 ,012 ,025 ,041 ,025 

X 

motivator                                                      

,026 ,056 ,053 ,053 ,049 

X higienik                                                       ,089 ,015 ,020 ,040 ,020 

Mass ,043 ,035 ,046 ,051 ,043 

 

Row Profiles 

gen 

dej 

zabavno delo                                                     delo kot izziv                                                   nadzor                                                           

družbeno 

koristno delo                                          zanimivo delo                                                    

Y 

motivator                                                      

,052 ,039 ,025 ,046 ,035 

Y higienik                                                       ,008 ,008 ,098 ,037 ,012 

X 

motivator                                                      

,046 ,044 ,041 ,040 ,040 

X higienik                                                       ,025 ,005 ,119 ,040 ,005 

Mass ,040 ,033 ,052 ,042 ,030 

 

Row Profiles 

gen 

dej 

ugleden  status                                                  sodelavci                                                        

varnost 

zaposlitve                                               

službena 

potovanja                                              timsko delo                                                      

Y 

motivator                                                      

,032 ,022 ,017 ,047 ,039 

Y higienik                                                       ,061 ,016 ,041 ,012 ,033 



 

 

 

X 

motivator                                                      

,031 ,031 ,030 ,030 ,030 

X higienik                                                       ,030 ,020 ,069 ,030 ,030 

Mass ,035 ,025 ,031 ,034 ,034 

 

Row Profiles 

gen 

dej 

pohvale s 

strani 

sodelavcev                                      

občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem 

delu                 osebnostna rast                                                  ponos                                                            

preglednost 

nad  potekom 

dela                                    

Y 

motivator                                                      

,025 ,028 ,022 ,030 ,032 

Y higienik                                                       ,029 ,004 ,004 ,090 ,041 

X 

motivator                                                      

,029 ,027 ,027 ,027 ,026 

X higienik                                                       ,015 ,010 ,020 ,050 ,035 

Mass ,026 ,022 ,021 ,039 ,031 

 

Row Profiles 

gen 

dej 

odgovornost                                                      

ugodnosti 

(šport in 

aktivnosti)                                 

možnosti 

napredovanja                                           

organiziranost 

podjetja                                          plača,  nagrade                                                 

Y 

motivator                                                      

,041 ,030 ,025 ,025 ,025 

Y higienik                                                       ,020 ,016 ,033 ,037 ,033 

X 

motivator                                                      

,026 ,026 ,024 ,024 ,023 

X higienik                                                       ,020 ,025 ,064 ,050 ,025 



 

 

 

Row Profiles 

gen 

dej 

odgovornost                                                      

ugodnosti 

(šport in 

aktivnosti)                                 

možnosti 

napredovanja                                           

organiziranost 

podjetja                                          plača,  nagrade                                                 

Y 

motivator                                                      

,041 ,030 ,025 ,025 ,025 

Y higienik                                                       ,020 ,016 ,033 ,037 ,033 

X 

motivator                                                      

,026 ,026 ,024 ,024 ,023 

X higienik                                                       ,020 ,025 ,064 ,050 ,025 

Mass ,030 ,026 ,030 ,029 ,025 

 

Row Profiles 

gen 

dej 

odnosi s 

sodelavci                                               

pomanjkanje 

prostega časa                                       

priznavanje 

dosežkov                                            

odnosi z 

nadrejenim                                              

Active 

Margin 

Y 

motivator                                                      

,019 ,017 ,027 ,014 1,000 

Y higienik                                                       ,016 ,061 ,029 ,029 1,000 

X 

motivator                                                      

,023 ,023 ,021 ,016 1,000 

X higienik                                                       ,005 ,045 ,010 ,045 1,000 

Mass ,019 ,029 ,023 ,020  

 

Column Profiles 

gen 

dej 

upravljanje 

podjetja                                             delovni pogoji                                                   

odvisnost pri 

delu                                               

fleksibilni 

delovni čas                                         

vrhunska 

tehnologija                                             



 

 

 

Y motivator                                                      ,195 ,286 ,427 ,396 ,421 

Y higienik                                                       ,338 ,048 ,073 ,110 ,079 

X motivator                                                      ,234 ,619 ,451 ,407 ,447 

X higienik                                                       ,234 ,048 ,049 ,088 ,053 

Active 

Margin 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Column Profiles 

gen 

dej 

zabavno delo                                                     delo kot izziv                                                   nadzor                                                           

družbeno 

koristno delo                                          zanimivo delo                                                    

Y motivator                                                      ,458 ,424 ,172 ,392 ,407 

Y higienik                                                       ,028 ,034 ,258 ,122 ,056 

X motivator                                                      ,444 ,525 ,312 ,378 ,519 

X higienik                                                       ,069 ,017 ,258 ,108 ,019 

Active 

Margin 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Column Profiles 

gen 

dej 

ugleden  status                                                  sodelavci                                                        

varnost 

zaposlitve                                               

službena 

potovanja                                              timsko delo                                                      

Y motivator                                                      ,317 ,318 ,196 ,500 ,417 

Y higienik                                                       ,238 ,091 ,179 ,050 ,133 

X motivator                                                      ,349 ,500 ,375 ,350 ,350 

X higienik                                                       ,095 ,091 ,250 ,100 ,100 

Active 

Margin 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 



 

 

 

Column Profiles 

gen 

dej 

pohvale s 

strani 

sodelavcev                                      

občutek 

dosežka ob 

kvalitetno 

opravljenem 

delu                 osebnostna rast                                                  ponos                                                            

preglednost 

nad  potekom 

dela                                    

Y motivator                                                      ,348 ,450 ,368 ,271 ,364 

Y higienik                                                       ,152 ,025 ,026 ,314 ,182 

X motivator                                                      ,435 ,475 ,500 ,271 ,327 

X higienik                                                       ,065 ,050 ,105 ,143 ,127 

Active 

Margin 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Column Profiles 

gen 

dej 

odgovornost                                                      

ugodnosti 

(šport in 

aktivnosti)                                 

možnosti 

napredovanja                                           

organiziranost 

podjetja                                          plača,  nagrade                                                 

Y motivator                                                      ,491 ,413 ,296 ,308 ,356 

Y higienik                                                       ,094 ,087 ,148 ,173 ,178 

X motivator                                                      ,340 ,391 ,315 ,327 ,356 

X higienik                                                       ,075 ,109 ,241 ,192 ,111 

Active 

Margin 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Column Profiles 

gen 

dej 

odnosi s 

sodelavci                                               

pomanjkanje 

prostega časa                                       

priznavanje 

dosežkov                                            

odnosi z 

nadrejenim                                              Mass 



 

 

 

Y motivator                                                      ,364 ,216 ,415 ,250 ,356 

Y higienik                                                       ,121 ,294 ,171 ,194 ,137 

X motivator                                                      ,485 ,314 ,366 ,306 ,394 

X higienik                                                       ,030 ,176 ,049 ,250 ,113 

Active 

Margin 

1,000 1,000 1,000 1,000 
 

 

Summary 

Dimensio

n 

Singular 

Value Inertia 

Chi 

Square Sig. 

Proportion of Inertia Confidence Singular Value 

Accounted 

for 

Cumulati

ve 

Standard 

Deviation 

Correlatio

n 

2 

1 ,350 ,122   ,819 ,819 ,023 ,031 

2 ,124 ,015   ,104 ,922 ,027  

3 ,108 ,012   ,078 1,000   

Total  ,150 266,341 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 87 degrees of freedom 

 

Overview Row Points
a
 

gen Mass 

Score in 

Dimension 

Inertia 

Contribution 

1 2 

Of Point to Inertia of 

Dimension 

Of Dimension to Inertia of 

Point 

1 2 1 2 Total 

Y 

motivator                                                      

,356 -,383 ,158 ,024 ,149 ,071 ,752 ,045 ,797 

Y higienik                                                       ,137 1,054 ,593 ,060 ,435 ,387 ,892 ,100 ,992 



 

 

 

X 

motivator                                                      

,394 -,303 -,140 ,019 ,103 ,062 ,675 ,051 ,727 

X higienik                                                       ,113 ,982 -,725 ,047 ,313 ,479 ,818 ,159 ,977 

Active 

Total 

1,000 
  

,150 1,000 1,000 
   

a. Symmetrical normalization 

 

Overview Column Points
a
 

dej Mass 

Score in 

Dimension 

Inertia 

Contribution 

1 2 

Of Point to Inertia of 

Dimension 

1 2 

upravljanje 

podjetja                                             

,043 1,257 ,230 ,024 ,195 ,018 

delovni pogoji                                                   ,035 -,572 -,385 ,008 ,033 ,042 

odvisnost pri delu                                               ,046 -,501 ,098 ,004 ,033 ,004 

fleksibilni delovni 

čas                                         

,051 -,208 ,055 ,001 ,006 ,001 

vrhunska 

tehnologija                                             

,043 -,463 ,100 ,003 ,026 ,003 

zabavno delo                                                     ,040 -,608 -,191 ,006 ,043 ,012 

delo kot izziv                                                   ,033 -,770 ,009 ,007 ,056 ,000 

nadzor                                                           ,052 1,043 -,408 ,021 ,162 ,070 

družbeno koristno 

delo                                          

,042 -,087 ,020 ,000 ,001 ,000 

zanimivo delo                                                    ,030 -,676 ,090 ,005 ,040 ,002 

ugleden  status                                                  ,035 ,334 ,589 ,003 ,011 ,098 

sodelavci                                                        ,025 -,253 -,256 ,001 ,005 ,013 

varnost zaposlitve                                               ,031 ,699 -,779 ,008 ,044 ,153 



 

 

 

službena 

potovanja                                              

,034 -,420 -,104 ,004 ,017 ,003 

timsko delo                                                      ,034 -,077 ,187 ,001 ,001 ,009 

pohvale s strani 

sodelavcev                                      

,026 -,116 ,296 ,001 ,001 ,018 

občutek dosežka 

ob kvalitetno 

opravljenem delu                 

,022 -,689 -,136 ,004 ,030 ,003 

osebnostna rast                                                  ,021 -,462 -,584 ,003 ,013 ,058 

ponos                                                            ,039 ,815 ,703 ,012 ,075 ,156 

preglednost nad  

potekom dela                                    

,031 ,223 ,217 ,001 ,004 ,012 

odgovornost                                                      ,030 -,336 ,250 ,003 ,010 ,015 

ugodnosti (šport 

in aktivnosti)                                 

,026 -,224 -,136 ,001 ,004 ,004 

možnosti 

napredovanja                                           

,030 ,525 -,676 ,005 ,024 ,111 

organiziranost 

podjetja                                          

,029 ,441 -,274 ,002 ,016 ,018 

plača,  nagrade                                                 ,025 ,150 ,250 ,000 ,002 ,013 

odnosi s sodelavci                                               ,019 -,368 ,316 ,002 ,007 ,015 

pomanjkanje 

prostega časa                                       

,029 ,873 ,293 ,008 ,062 ,020 

priznavanje 

dosežkov                                            

,023 -,120 ,643 ,001 ,001 ,076 

odnosi z 

nadrejenim                                              

,020 ,749 -,558 ,005 ,032 ,050 

Active Total 1,000   ,150 1,000 1,000 

 

Overview Column Points
a
 

dej Contribution 



 

 

 

Of Dimension to Inertia of 

Point 

1 2 Total 

upravljanje 

podjetja                                             

,988 ,012 1,000 

delovni pogoji                                                   ,479 ,077 ,556 

odvisnost pri delu                                               ,986 ,013 ,999 

fleksibilni delovni 

čas                                         

,948 ,024 ,972 

vrhunska 

tehnologija                                             

,983 ,016 ,999 

zabavno delo                                                     ,924 ,033 ,957 

delo kot izziv                                                   ,956 ,000 ,957 

nadzor                                                           ,943 ,051 ,994 

družbeno koristno 

delo                                          

,431 ,008 ,440 

zanimivo delo                                                    ,915 ,006 ,920 

ugleden  status                                                  ,450 ,498 ,948 

sodelavci                                                        ,424 ,155 ,579 

varnost zaposlitve                                               ,686 ,303 ,989 

službena 

potovanja                                              

,514 ,011 ,525 

timsko delo                                                      ,124 ,258 ,382 

pohvale s strani 

sodelavcev                                      

,178 ,410 ,588 

občutek dosežka 

ob kvalitetno 

opravljenem delu                 

,984 ,014 ,998 

osebnostna rast                                                  ,627 ,356 ,982 

ponos                                                            ,788 ,209 ,996 



 

 

 

preglednost nad  

potekom dela                                    

,628 ,212 ,840 

odgovornost                                                      ,467 ,092 ,559 

ugodnosti (šport 

in aktivnosti)                                 

,638 ,083 ,721 

možnosti 

napredovanja                                           

,568 ,335 ,903 

organiziranost 

podjetja                                          

,826 ,114 ,940 

plača,  nagrade                                                 ,495 ,491 ,985 

odnosi s sodelavci                                               ,565 ,148 ,713 

pomanjkanje 

prostega časa                                       

,930 ,037 ,967 

priznavanje 

dosežkov                                            

,089 ,907 ,996 

odnosi z 

nadrejenim                                              

,818 ,161 ,979 

Active Total    

 

 

a. Symmetrical normalization 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 6 – Transkripcije strukturiranih poglobljenih intervjujev 

 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 01 

IME IN PRIIMEK INTERVJUVANCA:  Mitja  

SPOL: moški   STAROST: 28   IZOBRAZBA (stopnja): 7. stopnja 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : Veliko mesto  DATUM IN ČAS: 22.6.2012 ob 18.00 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

13. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Delo mora biti zanimivo, dinamično, izzivalno, lahko tudi stresno. 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Zanimivo delo.  

14. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Prepoznavanje uspeha, odnosi s sodelavci in nadrejenimi, fleksibilnost delovnega okolja 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Absolutno! 

15. Kakšnega dela ne marate? 

Monotonega 

To vprašanje je mišljeno v smislu, kakšen način dela vam ni blizu. Na primer: meni ni preveč všeč delati v 

računovodstvu, samo s številkami, neko enolično delo, ki mi ne predstavlja izziva. Prav tako ne maram, da ob 

koncu delovnega dne nimam občutka, da sem v današnjem dnevu naredila nekaj koristnega. 

V kolikor to pojasni, kaj je bilo mišljeno in morda lahko še kaj dodate… 

Pojasni povsem OK. 

16. Zakaj? 

Monotono delo uspava, ne predstavlja izziva in nekaj kar mi ne predstavlja izziva me ne zanima. 

17. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Sodelovanje s sodelavci in fizično delovno okolje. 

Pod ''fizično delovno okolje'' mislite…? 

Prostor v katerem delam, izgled pisarne, oprema s katero delam, svetloba, temperatura, vlažnost … skratka 

fizično okolje! 

18. Opišite svojo sanjsko službo? 

Služba, v kateri bo ravno dovolj izzivov, pomešanih s stresom, ki jih bomo z  zanesljivimi sodelavci uspešno 

reševali in bo naš trud tudi prepoznan s strani vodstva podjetja.   

So še kateri drugi dejavniki (morda med spodaj naštetimi v prilogi A), ki morajo biti zadovoljeni, da imate 

občutek, da opravljate svojo ''sanjsko službo''? 

Vsekakor bi lahko dodal odgovornost in neodvisnost pri delu.  

19. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Odgovornost pri delu.    

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).   

Dobri odnosi z nadrejenim.    

Ugodni delovni pogoji oz. razmere.    



 

 

 

Dobri odnosi s sodelavci.    

Neodvisnost pri delu.    

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje.    

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni? 

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Ti dejavniki po večini so prisotni, mogoče še najmanj prisoten je dejavnik neodvisnosti pri delu, vendar je 

le to povezano s pozicijo v organizaciji, kar pa se bo spremenilo, ko bom napredoval. 

20. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Možnost službenih potovanj.  

Opravljanje družbeno koristnega dela.    

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije. 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

Ali  so ti dejavniki na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisotni? 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Ti dejavniki niso prav pogosti na mojem delovnem mestu, novih ne bi dodajal. 

21. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Možnost napredovanja. 

22. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Neprisotnost dela, ki je zanimivo in me motivira, torej mi predstavlja izziv. 

 

Teorija higienikov in motivatorjev pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

3. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

4. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

2.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

Priloga A 

31. Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D 5 

32. Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev.   D 5 



 

 

 

33. Pregled nad celotnim potekom dela.   D 0 

34. Odgovornost pri delu.   D 5 

35. Možnost napredovanja.   D 5 

36. Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog).   

D 5 

37. jasna vizija in strategija podjetja.  D 0  

38. Dobra organiziranost podjetja.   D 0 

39. Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev.   D 0 

40. Dobri odnosi z nadrejenim.   D 5 

41. Ugodni delovni pogoji oz. razmere.   D 5 

42. Dobra plača, nagrade.   D 0 

43. Dobri odnosi s sodelavci.   D 5 

44. Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).   N 1 

45. Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju. N 1 

46. Varnost zaposlitve.  N 1 

47. Neodvisnost pri delu.   D 5 

48. Možnost službenih potovanj.   N 1 

49. Opravljanje družbeno koristnega dela.   N 1 

50. Ponos na organizacijo.   D 5 

51. Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje.   D 5 

52. Timsko delo.   D 1 

53. Sodelovanje pri upravljanju podjetja.   D 1 

54. Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev.   D 5 

55. Delo mi predstavlja izziv.  D 5  

56. Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).   D 5 

57. Fleksibilen delovni čas.   D 5  

58. Dobri sodelavci.   D 5 

59. Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.   N 1 

60. Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).   N 1 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 



 

 

 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Pregled nad celotnim potekom dela, Dobra organiziranost podjetja, Sodelovanje pri upravljanju podjetja 

 

 

 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 02 

IME IN PRIIMEK INTERVJUVANCA:  Vesna  

SPOL: ženski   STAROST: 30   IZOBRAZBA (stopnja): 7. stopnja 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : vas  DATUM IN ČAS: 8.7. ob 18.00 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Delo, ki mi pušča odprte roke, brez da mi nekdo daje natančne smernice. Rada imam, da se mi pove, kaj in 

do kdaj je potrebno narediti, sama pa si lahko izberem načine, kako priti do ciljev. Prav tako mi veliko 

pomeni, da si lahko delo tudi sama ''delegiram''. 

Kaj mislite s tem delegiranjem? 

Osebno imam veliko srečo, da ima vodstvo podjetja oz. moj šef velik posluh za moje ideje in mi dopušča, da 

jih večino tudi realiziram. 

Bi še kaj dodali na temo, kakšno delo vam je všeč? 

Rada imam fleksibilnost, delo, ki mi predstavlja izziv in da ni rutinsko. Prav tako ne maram preveliko 

administrativnih stvari, za te mi je ljubše, če zanje poskrbijo drugi… 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Odnosi s sodelavci in vodstvom podjetja. To mi je daleč najpomembnejše od vsega. 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Da sodelavci in predvsem vodstvo prepozna moje uspehe in dosežke; da so odnosi s sodelavci urejeni, da 

mi delovno okolje omogoča osebnostno rast ter da je fleksibilno. 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Da, zagotovo. 

3. Kakšnega dela ne marate? 

Enoličnega; če je stvar preveč rutinska, če vsebuje veliko administrativnega dela (za en del mi je 

popolnoma logično, da mora biti prisotna tudi administracija). 

Na primer: nikoli ne bi delala v računovodstvu, samo s številkami, neko enolično delo, ki mi ne predstavlja 

izziva. Prav tako ne maram, da ob koncu delovnega dne nimam občutka, da sem v današnjem dnevu 

naredila nekaj koristnega. 

4. Zakaj? 

Enolično delo mi ne predstavlja nobenega izziva in pri takšnem delu tudi nimam neke notranje motivacije, 

da ga opravljam dobro in tudi se ne počutim zadovoljna, če je delo opravljeno. 



 

 

 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Predvsem mi ogromno pomenijo dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi, da je organizacijska klima in 

vzdušje dobro, da je delo zanimivo, da imam pomemben status v podjetju oz. da sem del top managementa. 

Veliko mi pomeni tudi, da imam po opravljenem delu dober občutek, da sem ponosna na narejeno delo in 

da vem, da to opravljeno delo prispeva k celoti. 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

Moja sanjska služba mora zagotovo izpolnjevati pogoj dobrih odnosov s sodelavci in nadrejenimi, mora mi 

omogočati osebnostno rast in napredovanje, mora mi dajati občutek, da sem pomemben člen v organizaciji 

in da s svojim delom pomembno prispevam k uspehom podjetja. 

So še kateri drugi dejavniki (morda med spodaj naštetimi v prilogi A), ki morajo biti zadovoljeni, da imate 

občutek, da opravljate svojo ''sanjsko službo''? 

Odgovornost pri delu. 

Možnost napredovanja 

Neodvisnost pri delu.    

Sodelovanje pri upravljanju podjetja 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).    

Dobri odnosi z nadrejenim.    

Dobri odnosi s sodelavci.    

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju.    

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje.    

Sodelovanje pri upravljanju podjetja.    

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev.    

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni?  

Da, večina je. 

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Nekaj jih še je takšnih, ki bi me motivirali (npr. Delo mi predstavlja izziv.   Neodvisnost pri delu.   Ugodni 

delovni pogoji oz. razmere.   Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev.) Da bi posebej izpostavila 

kakšnega takšnega, ki ga ni trenutno, pa bi me motiviral, pa se zdaj ne bi spomnila. 

 

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

jasna vizija in strategija podjetja.    

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).    

Opravljanje družbeno koristnega dela.    

Timsko delo.    

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).    

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.    

Ali  so ti dejavniki na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisotni? 

Nekateri ja, nekateri ne. Vizija podjetja mi ni najbolj jasna, vendar mi je za to tudi vseeno. Delo zelo 

posega v moje zasebno življenje, vendar se trenutno s tem še ne obremenjujem. Podjetje ne opravlja 



 

 

 

družbeno koristnega dela in to me ne moti. Kar se tiče timskega dela, sem načeloma precej bolj 

individualist kot pa tim player. Rada imam dobre odnose s sodelavci in da se razumemo med seboj, vendar 

delo najraje opravim sama in ne toliko v sodelovanju z drugimi. Kar se tiče zabavnega dela, mi je jasno, da 

sem v službi in ne na zabavi in četudi bi včasih pasalo malce razvedritve, mi ni pomembno, ali je delo 

zabavno ali ne. Glede uporabe vrhunske tehnologije mi je pa tudi popolnoma vseeno. Pomembno mi je, da 

imam zmogljiv računalnik in dober telefon, to je pa tudi vse. 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Varnost zaposlitve. 

Fleksibilni delovni čas. 

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Odnosi s sodelavci in nadrejenimi. 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Če bi se odnosi s sodelavci in/ali nadrejenimi pokvarili. 

Teorija higienikov in motivatorjev pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

3.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

jasna vizija in strategija podjetja.    

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).    

Opravljanje družbeno koristnega dela.    



 

 

 

Timsko delo.    

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).    

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.    

 

 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 03 

IME IN PRIIMEK INTERVJUVANCA: JANJA 

SPOL: ženski    STAROST:26   IZOBRAZBA (stopnja):5 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) :malo mesto   DATUM IN ČAS:9.7.2012,8.30 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Všeč mi je delo, ki prinaša izzive in možnosti, da se osebno razvijaš, največkrat je to delo z ljudmi. Kot 

študentka sem veliko delala na področju socialnega dela in najbolj všeč mi je terapevtsko delo. 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Najprej pomislim na dobre odnose s sodelavci, s katerimi sodelujem in na osebnostno rast. 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Delovno okolje mora biti mirno, dobri odnosi s sodelavci.  

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Ti isti dejavniki vplivajo na motivacijo za delo. 

3. Kakšnega dela ne marate? 

Enoličnega (npr. vnašanja številk v excel) 

4. Zakaj? 

Ker je dolgočasno in monotono. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Dober odnos s sodelavci, motivacija s strani nadrejenih, pohvala za dobro opravljeno delo, kritika ob slabo 

opravljenem delu, ki je potrebna, da napredujem, da se naučim kako je prav, prijetno delovno okolje, 

razpoložljiva potrebna sredstva za delo. 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

Terapevtske delavnice z pari in mladimi družinami. 

So še kateri drugi dejavniki (med spodaj naštetimi), ki morajo biti zadovoljeni, da imate občutek, da opravljate 

svojo ''sanjsko službo''? 

Dobri odnosi s sodelavci, osebnostna rast, slednja bi rekla, da je najpomembnejši izmed dejavnikov za sanjsko 

službo. 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu 

Možnost napredovanja 

Osebnostna rast 

Ugodni delovni pogoji 

Dobra plača, nagrade 

dobri odnosi s sodelavci 

delo mi predstavlja izziv 



 

 

 

dobri sodelavci 

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni?  

Večinoma so. 

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Ne, sem dobro motivirana za delo. 

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

ugleden lasten status oz. položaj v podjetju 

možnost službenih potovanj 

ponos na organizacijo 

sodelovanje pri upravljanju podjetja 

Ali  je ta dejavnik na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisoten?  

Niso prisotni 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Ne.  

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Dobri odnosi s sodelavci 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Slabi odnosi s sodelavci, motene delovne razmere (nedostopna sredstva, tehnologija, ..), slab odnos z 

nadrejenim, nerealna pričakovanja nadrejenih. 

 

Teorija higienikov in motivatorjev (glavna teorija moje naloge) pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 



 

 

 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

V našem podjetju vlada dobra klima, ni nestrpnosti, ni metanja polen pod noge, vendar je tako že od 

začetka, tako da to jemljem za samoumevno, če pa tega ne bi bilo in bi bili odnosi napeti, sodelavci 

nezadovoljni ali nevoščljivi bi pa to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. (Dobra organiziranost podjetja). 

Prav tako je tudi pri meni, samoumevno mi je, da imamo omogočen dober računalnik, dober printer, dobro 

programsko opremo, ki lajša naše delo in se mi zdi to nekaj normalnega. Če pa tega ne bi bilo, bi bilo to 

zelo slabo za mojo motivacijo. (Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije). Rekla bi tudi, da je 

varnost zaposlitve (Varnost zaposlitve) eden izmed takšnih dejavnikov, ki je pri nas samoumeven, če ga pa 

ne bi bilo, bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

 

 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 04 

IME IN PRIIMEK INTERVJUVANCA: Janja B 

SPOL:  ženski  STAROST: 28  IZOBRAZBA (stopnja): VII 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : vas  DATUM IN ČAS: 11.7.2012; 19:00 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Razgibano in odgovorno delo, delo z ljudmi, delo, ki omogoča napredovanje in osebnostno rast. 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Zelo težko izpostavim samo en dejavnik. Nikoli ni samo en dejavnik, ki te motivira in žene naprej. Vedno je 

kombinacija več dejavnikov. Meni npr. vedno najprej pridejo na misel dobri odnosi s sodelavci ter možnost 

napredovanja (s tem povezana tudi plača). 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Okolje in team s katerim se da delati, sami delovni pogoji v smislu prostora v katerem se dela, delo pač mora biti 

razgibano, delo mora omogočati možnost napredka, delo mora biti takšno, pri katerem sam lahko opaziš 

napredek dela in hkrati to opazi tudi tvoj nadrejeni; vsekakor čutiš zadovoljstvo pri vsakem delu, ki ga narediš, 

vendar je zelo pomembno, da rad opravljaš svoje delo, ker si potem še nekako bolj zadovoljen, ko nekaj narediš.  

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Tudi, seveda. 

3. Kakšnega dela ne marate? 

Monotonega dela brez izzivi. 

4. Zakaj? 

Ker se prehitro naveličam takšnega monotonega dela in tega nikakor ne želim v svoji karieri. Delo mora vedno 

prinašati neke novosti, razvoj, mora pač biti razgibano. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

V bistvu vse stvari, ki sem jih že naštela zgoraj – torej, dobra klima, možnost napredka in osebnega razvoja. 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

Ne vem, če obstaja sanjska služba. Verjamem pa v to, da nekatera dela opravljamo radi, druga malo manj. Meni 

osebno odgovarja delo z ljudmi, odgovorno delo, ki seveda ne izključuje kakšna poslovna potovanja v druge 

države. Izredno me veseli, če lahko pri svojem delu uporabljam tuj/angleški jezik, ker ga imam enostavno rada in 



 

 

 

ga rada izpopolnjujem. Vsekakor imam v interesu obnoviti in nadgraditi še dva jezika (nem. & špa) in tudi njiju 

uporabljati pri svojem delu. 

 

Torej bi lahko rekli, da je najbližji približek vaši sanjski službi odgovorno delo, ki vključuje delo z ljudmi in 

nudi možnost potovanj v tujino, kjer lahko uporabljate tuj jezik. So še kateri drugi dejavniki, ki morajo biti 

zadovoljeni, da imate občutek, da opravljate svojo ''sanjsko službo''? 

Hm, v bistvu je tole zelo približan povzetek sanjske službe. Pri tem ne smem pozabiti tudi na dobro plačilo za 

dobro opravljeno delo. Sploh danes se mi zdi, da se opravljeno delo ne ceni. Največ je plačan tisti, ki ima največ 

narejene šole…pa četudi ne naredi veliko v službi. In to se mi ne zdi prav. Menim, da to ne bi smel biti edini 

dejavnik, ki pogojuje plačo zaposlenega. Je pa tudi res, da je v masi ljudi zelo težko nadzirati, koliko kdo naredi. 

Vendar vseeno…če dobiš občutek, da delaš ogromno, tega pa se ne ceni, je to izredno »demotivirajoč« dejavnik.  

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev 

Možnost napredovanja 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).    

Dobri odnosi z nadrejenim 

Dobra plača, nagrade. 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja. 

Delo mi predstavlja izziv 

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni?  

Nekateri malo bolj, drugi malo manj. 

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Mislim, da so tukaj zajeti tisti bistveni dejavniki. Vsekakor mi je pomembno, da dobim občutek, da nekaj 

pomenim za podjetje… vsakdo je nadomestljiv, vendar se jaz osebno boljše počutim, če vidim, da me nekdo 

potrebuje – kljub temu, da to pomeni službene klice ob večerih, dopustih ali vikendih.  

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Vsak od dejavnikov mi nekaj pomeni in ne morem reči, da mi je za katerega koli vseeno. 

Pa reciva drugače – katere dejavnike bi lahko izpostavili kot manj pomembne oz. nimajo nekega večjega vpliva 

na vašo motivacijo? 

V bistvu mi ne pomeni toliko minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev ; zavest, da delo ne posega v 

moje zasebno življenje (dovolj prostega časa), si pač moraš znati razporediti svoj čas in neodvisnost pri 

delu. 

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

V podjetju se počutim dobro – k temu pripomorejo ljudi okoli mene, delo, ki ga opravljam, skrb podjetja za 

zaposlene itn. Enostavno mi podjetje pač odgovarja in se potem še toliko raje trudim za vsako delo, ki ga 

dobim. In mi ni vseeno, če pri nečem ne uspem. 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Nespoštovanje mene in mojega dela. In definitivno v primeru, če vidim, da se mi dela krivica. Sploh glede 

na to, koliko truda in časa vložim v podjetje.  

Če bi to malce bolj opisali oz. definirali, bi lahko rekli, da pomanjkanje priznanja s strani vodje oz. sodelavcev? 

Oz. če lahko te svoje občutke strnete v enega izmed spodaj naštetih dejavnikov. 

V bistvu ja…ker s tem je potem povezano tudi nagrajevanje in napredovanje. 

Teorija higienikov in motivatorjev pravi, da so: 



 

 

 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Dobra organiziranost podjetja 

Opravljanje družbeno koristnega dela 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

 

 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 05 

IME IN PRIIMEK INTERVJUVANCA: Valerija 

SPOL: ženski   STAROST: 29  IZOBRAZBA (stopnja): VII 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : veliko mesto  DATUM IN ČAS: 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Všeč mi je dinamično, projektno delo. 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

V prihodnost zazrt kolektiv. 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 



 

 

 

V službi preživimo vse več časa, zato je zame pomembno urejeno delovno okolje (zagotovljeni pogoji za 

delo), jasno postavljeni cilji (delovni izzivi), dobri sodelavci. 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Ja. 

3. Kakšnega dela ne marate? 

Dolgotrajno monotono delo. 

4. Zakaj? 

Rutina  postavi razmišljanje v okvir in zmanjša kreativnost, produktivnost. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Pomembna je vizija (izzivi), delovno okolje (pogoji) in vzdušje (klima). 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

Služba, v kateri lahko ob unovčitvi svojega znanja in veščin uspešno do-/presegam zastavljene cilje 

projekta/podjetja in se hkrati osebno razvijam.  

So še kateri drugi dejavniki (med spodaj naštetimi), ki morajo biti zadovoljeni, da imate občutek, da opravljate 

svojo ''sanjsko službo''? 

Jasna vizija in strategija podjetja. 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).  

 Dobra organiziranost podjetja 

Ugodni delovni pogoji oz. razmere 

Dobra plača, nagrade. 

Dobri odnosi s sodelavci (Dobri sodelavci) 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje 

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev 

Neodvisnost pri delu 

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).   

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Ustrezno ravnotežje vseh prej navedenih zame pomembnih dejavnikov. 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Občutek, da podjetju nič ne doprineseš – si le strošek. 

Teorija higienikov in motivatorjev pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 



 

 

 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo.  

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Pregled nad celotnim potekom dela 

Dobra organiziranost podjetja 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa). 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 06 

IME (brez priimka) INTERVJUVANCA: Marko  

SPOL: Moški    STAROST:29   IZOBRAZBA (stopnja):VII 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) :veliko mesto    DATUM, 

ČAS:25.7.2012 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Všeč mi je delo, ki je razgibano in ki mi predstavlja izziv. Rad delam stvari, kjer je za reševanje problemov 

potrebno širše znanje in spretnost na večih področjih, saj se lahko le tako naučim nove stvari. Všeč mi je 

tudi delo z ljudmi, saj tako spoznavaš in nekako tudi 'tekmuješ' z živimi in mislečimi ljudmi, in ne rešuješ ali 

popravljaš le mrtve in neodzivne predmete. 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Prijazno okolje in dobri pogoji za delo (to je res veliko dejavnikov na enkrat, ampak jih tako lahko 

povzamem) 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Kot sem že napisal mi je pomembno, da so dobri odnosi med sodelavci in da imam mir in tišino ko nekaj 

raziskujem, prav tako pa mi je pomembno, da so mi dosegljiva orodja in material, ki ga potrebujem. 

Pomemben mi je tudi odnos z nadrejenimi, za katere želim da so seznanjeni z mojim delom in trudom 

vloženim v le-to. 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Seveda…brez tega oz. z slabimi odnosi in pogoji za delo, bi kaj hitro začel iskati drugo delo. 



 

 

 

3. Kakšnega dela ne marate? 

Ne maram enoličnega dela, dela pri katerem po cele dneve sediš za računalnikom in administrativnega 

dela, ki ne ustvarja nekaj novega. 

4. Zakaj? 

Sem nepotrpežljiv in potrebujem dogajanje. Če stvari predolgo stojijo pri miru postanem zdolgočasen, kar 

zelo vpliva na moje celotno počutje(zelo negativno) in moja produktivnost tudi pri preprostih ponavljajočih 

se delih pade. Tako si ne morem predstavljati da bi več kot teden dni delal v proizvodnji. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Kot že rečeno pri prejšnjem vprašanju (moja opomba – vprašanje 2) 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

Biti vodja timu inžinerjev, ki na terenu rešujejo probleme. Se pravi dobiti nalogo, se na njo pripraviti, 

odpotovati na neko lokacijo in tam praktično rešiti problem.  

So še kateri drugi dejavniki (morda med spodaj naštetimi v prilogi A), ki morajo biti zadovoljeni, da imate 

občutek, da opravljate svojo ''sanjsko službo''? 

-Urejeno delovno okolje 

-dostopna orodja in materiali za nemoteno delo 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev.    

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).    

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje. 

Dobri odnosi z nadrejenim 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).    

Dobra plača, nagrade 

Ugodni delovni pogoji oz. razmere.    

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni? 

Nekateri so, na nekatere še čakam…mislim da če delaš pametno in dobro, ter če so nadrejeni razumni in 

jim ni vseeno za dobre delavce, se lahko vsi pogoji s časom izpolnejo. 

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

/ 

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Možnost napredovanja.    

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev 

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju 

Neodvisnost pri delu 

Ponos na organizacijo 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja 

Ali  so ti dejavniki na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisotni? 

Nekateri so…vendar večinoma ne vplivajo na moje zadovoljstvo. 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Možnost napredovanja.    



 

 

 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev 

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Osebni razvoj, varnost, prijetno delavno okolje in odnosi z sodelavci 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Poslabšanje pogojev dela, krivica s strani nadrejenih, znižanje plače 

 

Teorija higienikov in motivatorjev (glavna teorija moje naloge) pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Možnost napredovanja 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših nalog) 

Dobra organiziranost podjetja 

Dobri odnosi z nadrejenim.    

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).    

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju 

Varnost zaposlitve 

Opravljanje družbeno koristnega dela 

Ponos na organizacijo 

Fleksibilen delovni čas 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    



 

 

 

 

 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 07 

IME IN PRIIMEK INTERVJUVANCA:  SABINA  

SPOL: ŽENSKI  STAROST: 40  IZOBRAZBA (stopnja): VI. 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : VELIKEGA MESTA DATUM IN ČAS: 25.6.2012, 14:30 

 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

dinamično, analitično,organizirano,z jasno opredeljenimi cilji, z novimi izzivi (stalno nadgrajevanje 

mojega znanja). 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Najprej pomislim na to, da mora biti delo predvsem dobro organizirano… 

Delo in delovne naloge morajo biti organizirane tako s strani posameznega zaposlenega, kot s strani 

celotnega kolektiva. Ključni dejavnik pri nadzoru in spremljanju le-tega je seveda dober vodja. 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

korekten odnos med sodelavci,  

jasna razdelitev del in nalog med zaposlenimi,  

kakovostno medsebojno sodelovanje (korektno, v zaupanju in harmoniji) 

da nadrejeni posameznike obravnavajo kar se da enakovredno, 

da nadrejeni jasno opredelijo svoje zahteve, ter sproti povedo ali so z delom zadovoljni ali ne  

da mi delovno mesto omogoča osebnostno rast in nadgradnjo mojega znanja, 

da sem o dodatnih zadolžitvah pravočasno obveščena. 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Absolutno!  

Menim da pri tem vprašanju vsak posameznik najprej pomisli na tiste dejavnike, katere bi želel na svojem 

delovnem mestu izboljšati, spremeniti, dodelati… 

Dejstvo je, da današnji stres in preobilica dela vsega kar sem naštela realno ne dopušča, vendar se mi zdi 

ključnega pomena, da imam občutek, da se sodelavci trudijo za dobro delovno klimo in s tem pogoje, ki 

sem jih naštela. 

3. Kakšnega dela ne marate? 

enoličnega in ponavljajočega,  

v slabem delovnem vzdušju, 

neprimerno plačanega, 

neorganiziranega. 

4. Zakaj?  

Ker potrebujem nove izzive, učenje, organiziranost, red, dobro delovno klimo, razumevanje med sodelavci 

ter kvaliteten odnos z nadrejenimi. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

dobra delovna klima,  

razumevanje v odnosu z nadrejenimi, 

urejen delovni čas, 



 

 

 

primerno plačano delo, 

jasno razdeljena dela in naloge med zaposlene, 

korektno nadomeščanje sodelavcev v času moje odsotnosti. 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

Razgibano, dinamično, odgovorno in dobro organizirano delo v pisarni, ki jo vodi korekten vodja. 

Želela bi si dobre odnose s sodelavci, redne tedenske sestanke na katerih bi se odprto pogovorili o vseh 

pozitivnih in negativnih izkušnjah preteklega tedna, občutek zadovoljstva pri kvalitetno opravljenem delu, 

veliko različnih zadolžitev (rada delam), možnost napredovanja in izražanja svojih potencialov, lastno 

pisarno, stalna izobraževanja, letna nagrajevanja in seveda dobro mesečno plačo 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

To so dejavniki: 

št. 9  (minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev), 

št. 12 (dobra plača, nagrade), 

št. 14 (zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa)),   

št. 15  (ugleden lasten status oz. položaj v podjetju), 

št. 21 (zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje). 

Glede na to, da se s pomočjo teh intervjujev iščejo res tisti najpomembnejši dejavniki, vas bi prosila, če lahko 

izpostavite zgolj tiste najpomembnejše. 

Zame najpomembnejša dejavnika, ki bi ju izpostavila pri tem vprašanju sta dobra plača in nagrade. 

Menim da mi ta dva dejavnika ne bi toliko pomenila, če me ne bi skrbelo da nam sistem zaradi nastale 

recesije ter varčevalnih ukrepov tega še nekaj časa ne bo omogočal.  

Stara sem 40 let in glede na svoje želje oz. cilje v življenju ocenjujem, da bi morala biti na višku svoje 

kariere in s tem tudi zaslužka. Pri tem vprašanju moram posebej poudariti, da so mi zelo pomembni tudi 

drugi dejavniki, vendar se pri omenjenem pojavlja posebna stiska oz. skrb če bo vedno tako… 

 

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni? 

Polovica odgovorov izrazito DA, polovica odgovorov pa žal izrazito NE   Kot sem že omenila v enem od 

začetnih vprašanj, se mi zdi, da najprej pomislimo na to kar najbolj pogrešamo in hkrati znamo zelo ceniti 

to kar v našem delovnem okolju spoštujemo in ocenjujemo za izredno pozitivno.  

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Mislim da ste v odlično vprašalniku zajeli vse  ki so zame pomembni, kot ste že opazili, pa imam težavo, da 

težko izpostavim določene 

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Kot sem omenila že prej, se s pomočjo poglobljenih intervjujev iščejo res tisti dejavniki, ki imajo najmočnejšo 

težo glede na zastavljeno vprašanje, zato bi vas ponovno prosila, če lahko izpostavite zgolj tiste 

najpomembnejše. 

To so dejavniki:  

št. 7 (jasna vizija in strategija podjetja),  

št. 11 (ugodni delovni pogoji oz. razmere),  

št. 20 (ponos na organizacijo),  

št. 27 (fleksibilen delovni čas),  

št. 30 (različne ugodnosti ( organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti…) 

Ali  so ti dejavniki na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisotni? 

Vsi  dejavniki, ki sem jih izpostavila, so prisotni. 



 

 

 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Pri tem vprašanju bi izpostavila dejavnik št. 19 (opravljanje družbeno koristnega dela). 

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Varnost, redna plača, urejen delovni čas in zaupanje s strani nadrejenih. 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Če bi mi kdo od sodelavcev želel resno škodovati, pa me nadrejeni ne bi bil pripravljen primerno zaščititi 

oz.  opraviti sankcije nad zaposlenim, ki bi nad mano izvajal psihično nasilje 

Takšen primer se mi je zgodil v prejšnji službi – če želite, opišem zgodbo… 

Teorija higienikov in motivatorjev pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše motivacije, 

skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo.  

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

To so dejavniki:  

Odgovornost pri delu 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev.   

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).    

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju 

Neodvisnost pri delu 

Ponos na organizacijo 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    
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IME IN PRIIMEK INTERVJUVANCA: Jurij  

SPOL: M    STAROST: 41  IZOBRAZBA (stopnja):VII 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : Maribor   DATUM IN ČAS: 09.07.2012; 11.
35 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje ter omogoča osebno rast. 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Najprej pomislim na dobro organiziranost oz. urejenost podjetja kot prvi pogoj za zadovoljstvo in 

motiviranost pri delu. 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Da mi delo predstavlja izziv, da so ustvarjeni pogoji za timsko delo in da vodstvo podjetja zna poskrbet za 

dobro klimo v podjetju. 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Vsekakor vplivajo, vpliva pa tudi dobro plačilo za korektno opravljeno delo in možnost izobraževanja in s 

tem osebnega razvoja. 

3. Kakšnega dela ne marate? 

Rutinskega. 

Bi lahko ta del opisali z malce več besedami oz. kaj točno si predstavljate pod rutinskim delom? 

Enoličnost dela, ponavljajoče se delo, delo po točno predpisanih postopkih, nefleksibilnost dela, 

nemožnost pridobivanja novih znanj preko takega dela, nemožnost osebnega razvoja, … 

4. Zakaj? 

Ker ne omogoča dela, opisanega v odgovoru na vprašanje 1. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Doseganje ciljev oz. rezultatov dela, dobri odnosi med zaposlenimi oz. predvsem med člani tima, 

ustvarjalno delovno okolje… 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

Delovanje v raziskovalno - razvojnem oddelku tehnično intenzivne industrije, kot npr. avtomobilska 

industrija, energetika… 

So še kateri drugi dejavniki, ki morajo biti zadovoljeni, da imate občutek, da opravljate svojo ''sanjsko službo''? 

Vsekakor: možnost osebnega razvoja, možnost izobraževanja, dobro oz. korektno plačilo, službena 

potovanja in predvsem dober kolektiv v podjetju. 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu 

Odgovornost pri delu 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).    

jasna vizija in strategija podjetja 

Dobra organiziranost podjetja.    

Ugodni delovni pogoji oz. razmere.    

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje 



 

 

 

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni? 

So prisotni.  

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Je, in sicer bolj fleksibilen delovni čas glede na naravo mojega dela. 

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev. 

Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje (dovolj prostega časa).    

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju 

Neodvisnost pri delu.    

Sodelovanje pri upravljanju podjetja.    

Ali  so ti dejavniki na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisotni? 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev ter Sodelovanje pri upravljanju podjetja nista prisotna, ostali 

so prisotni. 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Ja in sicer Možnost napredovanja in Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).    

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Delo mi predstavlja izziv, ustvarjeni so pogoji za timsko delo, dobra klima v podjetju. 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Neustrezna klima v podjetju. 

Teorija higienikov in motivatorjev (glavna teorija moje naloge) pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 



 

 

 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Če res dobro premislim: Možnost napredovanja;  Zavest, da delo ne posega v moje zasebno življenje 

(dovolj prostega časa).; Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške 

zmogljivosti...) 
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IME  INTERVJUVANCA: MITJA  

SPOL: MOŠKI   STAROST: 45  IZOBRAZBA (stopnja): 6 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) :MALO MESTO  DATUM IN ČAS:13.07.2012,14.15h 

 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Delo, ki posega na različna področja tehnike, elektronike, strojništva, softweara,… 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik – izmed spodaj naštetimi), 

zaradi česar ste na delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju.    

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Dobra plača, bonitete, zaupanje vodstva, varnost zaposlitve, uporaba novih tehnologij, neprestani izzivi,.. 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Da 

3. Kakšnega dela ne marate? 

Stalno ponavljajočega se, enoličnega dela, dolgih sestankov brez prave vsebine in zaključkov. 

4. Zakaj? 

To ne spodbuja kreativnosti, je duhamorno. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Pomembno mi je, da so naloge in odgovornosti jasno razdelane, da to isto velja za sodelavce, da vodstvo ve 

kaj so naloge posameznikov. 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 

Delo z ravno pravšnjo mero odgovornosti, da ne povzroča preveč stresa, delo, ki ga lahko opraviš tudi na 

daljavo, fleksibilen delavnik, dobra plača,.. 

So še kateri drugi dejavniki (med spodaj naštetimi), ki morajo biti zadovoljeni, da imate občutek, da opravljate 

svojo ''sanjsko službo''? 

Dobri odnosi z nadrejenim. 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.    

Dobri odnosi z nadrejenim.    



 

 

 

Ugodni delovni pogoji oz. razmere.    

Dobra plača, nagrade.    

Varnost zaposlitve.    

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje.    

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije.    

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Ne.  

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev.    

Neodvisnost pri delu.    

Možnost službenih potovanj.    

Opravljanje družbeno koristnega dela.    

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).    

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Ne 

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Delo ki ga dobro poznam, vodstvo vlaga v nove tehnologije, rast podjetja, zavedanje da lahko pripomorem 

k boljšim rezultatom podjetja 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Mobing, nižji dohodki, nestrinjanje z vodstvom v pomembnih odločitvah. 

Hja, najpomembnejši je mobing, ki zajema vse skupaj. 

Kaj si predstavljate pod to besedo oz. kaj vam pomeni mobing (če lahko v par besedah opišete)? 

Neprestano kritiziranje s strani vodstva, nič kar naredim ni dovolj dobro, taka klima bi bila nevzdržna 

Teorija higienikov in motivatorjev (glavna teorija moje naloge) pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 



 

 

 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Skupna pisarna s sodelavcem, ki mi gre na živce 

Pomanjkljiva klima v prostoru – vroče, hladno 

Omejitev gibanja v tovarni, recimo da moja kartica ne odpre vseh vrat 
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IME  INTERVJUVANCA: JOŽE    

SPOL: M   STAROST: 40   IZOBRAZBA (stopnja):  V. 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : LJ    DATUM IN ČAS: 14.7.2012, 

10:00 

 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

11. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Všeč mi je samostojno, strokovno in tehnično delo. 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik – izmed spodaj 

naštetimi), zaradi česar ste na delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Ugodni delovni pogoji oz. razmere. 

12. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Motivacija, dobri odnosi, ugodni delovni pogoji in da sem za dobro opravljeno delo primerno plačan.  

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

100%  

13. Kakšnega dela ne marate? 

Ne maram enoličnega dela na katerega nimam vpliva. 

14. Zakaj? 

Zaradi nemotiviranosti. 

15. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Pomembni so dobri delovni odnosi med sodelavci in dobri delovni pogoji. 

16. Opišite svojo sanjsko službo? 

Ne delam si utvar. 

Pa bi vas kljub temu prosila, če bi lahko opisali tiste pogoje, ki morajo biti zadovoljeni, da bi imeli občutek, da 

opravljate svojo ''sanjsko službo'' oz. vsaj službo, za katero bi lahko rekli, da zjutraj z veseljem vstanete in greste 

tja? 



 

 

 

Delo brez stresa s čim krajšim delovnikom, dobrim plačilom in ogromno prostega časa za družino. 

17. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.    

Priznanje dosežkov s strani vodje oz. sodelavcev.    

Možnost napredovanja.    

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).    

Dobra plača, nagrade.    

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje.    

Delo mi predstavlja izziv.    

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Ne. 

18. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju 

Možnost službenih potovanj.    

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Ne 

19. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Najpomembnejši razlog, ki me zadržuje v podjetju so dobri odnosi, osebnostna rast in finančna stabilnost. 

20. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Mobing. 

Kaj si predstavljate pod to besedo oz. kaj vam pomeni mobing (če lahko v par besedah opišete)? 

Sistematsko šikaniranje nadrejenih lahko tudi sodelavcev. Vodstvo ali sodelavci te popolnoma izolirajo 

oziroma izključijo iz vsega dogajanja. 

V bistvu se počutiš nezaželen v podjetju in si neprestano v konfliktu. 

 

Teorija higienikov in motivatorjev (glavna teorija moje naloge) pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 



 

 

 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Ugleden lasten status oz. položaj v podjetju 

Možnost službenih potovanj.     

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

jasna vizija in strategija podjetja.    

 

 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 11 

IME INTERVJUVANCA:  ZORAN 

SPOL:  m   STAROST: 41  IZOBRAZBA (stopnja):6 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : veliko     DATUM IN ČAS:16.7.2012 8.00h 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Delo, ki je v moji stroki in da je razgibano…malo teren malo pisarna. 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik – med spodaj navedenimi v 

prilogi A), zaradi česar ste na delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Dobri odnosi s sodelavci 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni?  

Da imam na voljo vsa delovna sredstva, oziroma da sem lahko čim bolj samostojen pri strokovnih 

odločitvah. 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

      da 

3. Kakšnega dela ne marate?  

Dela, ki je povezano z izpolnjevanjem raznih nalog povezanih z nekimi standardi (papirologija).  

4. Zakaj?  

Ker to od mene zahteva, da preštudiram zadevo več kot je potrebno za moj položaj. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno?  

Pomembno mi je delovno okolje in vzdušje v oddelku oziroma dobri odnosi s sodelavci. 

6. Opišite svojo sanjsko službo?  

Če sanjam…potem bi to bilo vodenje kake velike firme v stroki 



 

 

 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A ---- 

Pregled nad celotnim potekom dela.    

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).    

Ugodni delovni pogoji oz. razmere.    

Dobri odnosi s sodelavci.    

Varnost zaposlitve.    

Neodvisnost pri delu.    

Dobri sodelavci.    

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni? 

da 

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Dobra plača, nagrade.    

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov).--- 

Možnost napredovanja 

Možnost službenih potovanj 

Opravljanje družbeno koristnega dela 

Ponos na organizacijo 

Sodelovanje pri upravljanju podjetja 

Ali  so ti dejavniki na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisotni? 

Nekateri so. 

Kateri pa bi to bili? 

Ponos na organizacijo; možnost službenih potovanj. 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Fleksibilen delovni čas.    

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)?  

16 - Varnost zaposlitve 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje?  

Neredna ali nedostojna plača. 

Teorija higienikov in motivatorjev (glavna teorija moje naloge) pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  



 

 

 

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

2.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo. 

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Dobri odnosi z nadrejenim 

Zanimivo delo, ki me motivira in izpolnjuje 

Možnost uporabe vrhunske tehnike in tehnologije 

 

 

Transkripcija intervjuvanca pod zaporedno številko 12 

IME (brez priimka) INTERVJUVANCA: Sandi 

SPOL:  M   STAROST: 45  IZOBRAZBA (stopnja):VII 

PRIHAJA IZ (veliko/malo mesto; vas) : veliko mesto DATUM IN ČAS: 22.07.2012, 19:00 

VPRAŠANJA ZA POGLOBLJENE INTERVJUJE 

1. Opišite, kakšno delo vam je všeč? 

Dinamično in ustvarjalno 

Na kaj najprej pomislite, če vas kdo vpraša, da izpostavite samo eno stvar (dejavnik), zaradi česar ste na 

delovnem mestu zadovoljni in motivirani opravljati svoje delo? 

Razporejanje delovnega časa, kar počnem sam 

2. Kateri pogoji morajo biti zadovoljeni, da ste z delom zadovoljni? 

Fleksibilni delovni čas, delno terensko delo, merljivost rezultatov dela 

Ali  bi lahko rekli, da ti isti dejavniki vplivajo tudi na vašo motivacijo za delo? 

Ne. 

3. Kakšnega dela ne marate? 

Monotonega, ponavljajočega,.. 

4. Zakaj? 

To me ne bi zadovoljilo in bi iskal drugo delo. 

5. Kaj vam je na delovnem mestu pomembno? 

Dobri delovni pogoji, kar vključuje delovno mesto, pogoje dela, odnose med sodelavci, plačo… 

6. Opišite svojo sanjsko službo? 



 

 

 

To je služba, ki mi nudi ustvarjalno in dinamično delo; v kateri imam dobre odnose s sodelavci. 

7. Izmed naštetih dejavnikov prosim izberite 5-7 dejavnikov, za katere bi rekli, da vas najbolj motivirajo na 

delovnem mestu (dejavniki so oštevilčeni, pripiši številke dejavnikov) – priloga A 

Pregled nad celotnim potekom dela.    

Odgovornost pri delu 

Osebnostna rast (izobraževanje, pridobivanje novih sposobnosti preko prakse; vpeljava zahtevnejših 

nalog).    

Ugodni delovni pogoji oz. razmere 

Dobri odnosi s sodelavci.    

Neodvisnost pri delu.    

Fleksibilen delovni čas 

Ali so ti dejavniki na vašem delovnem mestu trenutno prisotni? 

Da. 

Je med spodaj navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki ga morebiti trenutno na vašem delovnem mestu ni, pa 

menite, da bi na vašo motivacijo pomembno vplival? 

Ne, mislim, da sem zajel kar vse. 

8. Sedaj izberite dejavnike, za katere vam je načeloma vseeno,  ali so ali niso prisotni na vašem delovnem 

mestu oz. v vaši organizaciji (številke dejavnikov). 

Minimalen nadzor s strani vodij in sodelavcev 

Opravljanje družbeno koristnega dela 

Pohvale s strani nadrejenih in sodelavcev  

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam).    

Ali  so ti dejavniki na vašem delovnem mestu oz. v vašem delovnem okolju trenutno prisotni? 

Niti ne. 

Ali je med navedenimi dejavniki še kakšen takšen, ki je v vaši organizaciji prisoten, pa ga jemljete samoumevno 

oz. ne vpliva na vašo motivacijo (oz. zaradi njegove prisotnosti  niste nič bolj ali manj zadovoljni na svojem 

delovnem mestu) 

Ponos na organizacijo 

9. Kaj je najpomembnejši razlog, ki vas zadržuje v vaši organizaciji (podjetju)? 

Ugodni delovni pogoji oz. razmere 

Mi lahko prosim opišete, kaj si predstavljate pod tem dejavnikom? 

To je skupek večih stvari – tako finančna plat službe, dobri odnosi s sodelavci, primerno in urejeno delovno 

okolje, spoštovanje s strani vodstva. 

10. Kaj je najpomembnejši faktor oz. dejavnik, ki bi povzročil, da zapustite podjetje? 

Če bi se ti ugodni delovni pogoji poslabšali. 

Teorija higienikov in motivatorjev (glavna teorija moje naloge) pravi, da so: 

- HIGIENIKI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni. Če pa so, pa ne 

vplivajo na povečano zadovoljstvo, saj jih jemljemo za samoumevne in ne povečujejo naše 

motivacije, skratka  - poskrbijo za odsotnost nezadovoljstva. 

- MOTIVATORJI tisti dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, v kolikor niso prisotni, če pa so, pa 

povečajo naše zadovoljstvo in vplivajo na našo motivacijo za delo. 

Ali lahko vse spodaj naštete dejavnike (Priloga A) označite sledeče: 

1. Najprej označite, ali je dejavnik na vašem delovnem mestu trenutno prisoten: 

D- dejavnik je prisoten;  

N – dejavnik ni prisoten 

2. Označite dejavnik (ne glede na to, ali je prisoten ali ne) s stopnjo vpliva na vašo motivacijo: 



 

 

 

5- dejavnik pomembno vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu;  

0 – dejavnik niti vpliva niti ne vpliva na moje zadovoljstvo in motivacijo;  

1 – dejavnik sploh ne vpliva na mojo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu) 

Primer: 

1.  Občutek dosežka ob kvalitetno opravljenem delu.   D; 5 

 

 

Še zadnje in najpomembnejše vprašanje: 

Prosim vas, da se skoncentrirate in se poskušate vživeti v resnične delovne situacije in delovno okolje. 

Kateri med zgoraj naštetimi dejavniki (spodaj prosim dopišite številke dejavnikov) vam v primeru, da so (ali 

bi bili) prisotni ne pomenijo veliko oz. ne vplivajo na vašo motivacijo, če pa jih ni (oz. ne bi bili prisotni), 

pa povzročajo vaše nezadovoljstvo.  

Da obrazložim, kaj mislim s tem, bi z vami delila svoj lasten primer. V podjetju, v katerem sem trenutno 

zaposlena, imam svojo lastno pisarno, kar ne vpliva na mojo motivacijo oz. mi samo po sebi ne pomeni 

ničesar. Če pa bi sedaj svojo lastno pisarno zgubila, pa bi to zelo vplivalo na moje nezadovoljstvo. 

Prav tako mi je popolnoma samoumevno, da imam zmogljiv računalnik, na katerem lahko normalno delam in 

mi to ne pomeni veliko. V kolikor bi sedaj dobila slabšega, pa bi to povzročilo moje nezadovoljstvo. 

Upam, da to malce bolj pojasni, kaj mislim s tem vprašanjem. Ker je to eno izmed ključnih vprašanj moje 

disertacije, vas vljudno prosim, če lahko dobro premislite o vašem odgovoru. 

Varnost zaposlitve 

Zabavno delo (delo, pri katerem se zabavam) 

Različne ugodnosti (organiziranje športnih in rekreativnih aktivnosti, počitniške zmogljivosti...).    

 

 

 


