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POVZETEK  

Naloga izpostavlja, da je zaradi starajoče delovne sile in vse večjih generacijskih razlik 

pristop k medgeneracijski raznolikosti v komuniciranju nujno potreben. Z raziskavo v 

velikem podjetju smo glede na generacije preverjali vlogo in pomen interne revije kot kanala 

interne komunikacije. Rezultati raziskave kažejo, da generacijske razlike v komuniciranju na 

delovnem mestu obstajajo in se nedvomno odražajo pri rabi kanalov internega komuniciranja. 

Raziskava poudarja, da naj organizacije kljub razvoju sodobnih tehnologij izdajajo natisnjen 

izvod interne revije, pri pripravi vsebin pa upoštevajo medgeneracijske raznolikosti. 

Teoretični del naloge temelji na študiji literature s področja komuniciranja v organizaciji in 

generacij. V empiričnem delu naloge sta v izbrani organizaciji izvedena anketa na populaciji 

641 zaposlenih in intervju s petimi zaposlenimi. Skladno z namenom naloge so na podlagi 

ugotovitev analize oblikovana priporočila organizacijam, s katerimi lahko uspešno pripravijo 

interno revijo, ki bo vsebinsko primerna za vse generacije zaposlenih. 

Ključne besede: komuniciranje, poslovno komuniciranje, interno komuniciranje, interna 

revija, generacije, medgeneracijsko komuniciranje. 

SUMMARY 

The thesis highlights that due to the ageing workforce and increasing generational differences, 

an approach to the intergenerational diversity in communication is essential. With the study in 

a large company, we checked the importance of internal magazine as a channel of internal 

communication with regard to the generations. The results of the study show that generational 

differences in communication at workplace exist, and they undoubtedly reflect in the use of 

channels of internal communication. The study highlights that organizations should – despite 

the development of modern technologies – issue a printed copy of internal magazine, and 

consider intergenerational differences when preparing the contents. The theoretical part of the 

thesis is based on the study of literature from the field of communication in an organization, 

and study of generations. In the empirical part of the thesis, a survey was carried out in the 

chosen organization: a questionnaire was distributed among 641 employees, and 5 employees 

were interviewed. According to the purpose of the thesis, recommendations for organizations 

are developed based on the analysis' findings. Based on these recommendations, the 

organizations can successfully prepare internal magazine with a content suitable for all 

generations of employees.  

Key words: communication, business communication, internal communication, internal 

magazine, generations, intergenerational communication. 
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1 UVOD 

Komunikacija igra v vsaki organizaciji ključno vlogo. Če se namreč organizacija zaveda, da je 

interno komuniciranje nujno in ga tudi preko različnih kanalov omogoča, bo delovala 

uspešneje in učinkoviteje. Organizaciji so za prenos informacij med sodelavci na voljo 

različni kanali interne komunikacije. Zaposleni pri komuniciranju z drugimi izhajajo iz 

svojega generacijskega ozadja, to pa se kaže tudi v uporabi kanalov komuniciranja. Eden 

izmed najbolj priljubljenih kanalov pisne interne komunikacije v organizaciji je interna revija. 

Prav zaradi tega organizacije v svojo dolgoročno strategijo internega komuniciranja 

vključujejo tudi izdajanje interne revije.  

Interna revija je kanal internega komuniciranja, za katerega se organizacije odločijo, ko ne 

morejo več zaradi veliko zaposlenih z vsakim komunicirati osebno in želijo zaposlene 

obveščati in seznanjati s cilji podjetja, z aktualnimi dogodki in novostmi, z informacijami o 

novih sodelavcih, jim ponuditi razne nasvete in omogočiti sodelovanje preko nagradnih iger 

in kvizov. Tako interna revija zaposlene ne samo obvešča, ampak vzpostavi tudi vez med 

organizacijo in zaposlenimi. Da pa bodo interno revijo brali zaposleni vseh starosti, sta njena 

vsebina in videz zelo pomembna.   

Zaradi vse večjih generacijskih razlik na delovnem mestu bodo morale organizacije 

spoznavati in odkrivati ustrezne načine komuniciranja s svojimi zaposlenimi, tako da bo 

pristop k medgeneracijski raznolikosti v komuniciranju nujno potreben. Zato organizacije 

iščejo odgovore in rešitve, kako lahko pripravijo interno revijo, da bi ta zagotavljala uspešno 

interne komuniciranje za vse zaposlene ne glede na njihovo starost oziroma generacijsko 

pripadnost.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Teme o interni reviji kot kanalu interne komunikacije smo se lotili na podlagi lastnih izkušenj 

in poznavanja pomembnosti komunikacije v organizaciji. Interna revija predstavlja le en kanal 

interne komunikacije, preko katerega lahko organizacija vse zaposlene obvešča, jim posreduje 

razne informacije, jih seznanja z novostmi in raznimi dogodki, novimi sodelavci ipd. 

Natisnjena revija, ki pritegne posameznika s privlačnim videzom, z zanimivo vsebino, veliko 

barvnimi fotografijami in zabavnimi rubrikami, organizaciji predstavlja dodano vrednost, saj 

zaposlenim predstavlja pomemben vir informacij in tudi krepi pripadnost organizaciji. 

Zaposleni se bodo ravnali v skladu s cilji in poslanstvom organizacije, le če bodo dobro 

obveščeni in bodo čutili pripadnost organizaciji.    

K raziskovanju komuniciranja v podjetju je mogoče pristopiti iz različnih perspektiv. 

Prevladuje pogled na interno komuniciranje kot instrument doseganja dobrega počutja in 

zadovoljstva zaposlenih, kar je vidno posebej v delih avtorjev, ki izhajajo s področja odnosov 
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z javnostmi (Smith 2014; Jefkins 1996; Kitchen 1997). V tem duhu se interno komuniciranje 

obravnava kot komuniciranje z notranjo javnostjo (Mumel, Buneto in Virt 2006, 361). Vedno 

bolj pa se uveljavlja pogled na interno komunikacijo kot na instrument internega trženja oz. 

internega marketinga (Sfiligoj 1999; Hill in O¢Sullivan 1996; Jančič 1990), kjer gre za proces 

ustvarjanja odličnih poslovnih rezultatov preko zadovoljevanja potreb zaposlenih v procesu 

menjave med njimi in organizacijo (Jančič 1990, 132). Uporabo tržnih načel in znanj, ki jih 

vodilni v organizaciji usmerjajo v svoje zaposlene, ki postanejo interni uporabniki oz. 

primarne ciljne skupine organizacije (Snoj in Gabrijan 1995, 5), označujemo z izrazom 

interno trženje. Gre za filozofijo, ki v ospredje razmišljanja postavlja predvsem skrb za 

kakovost življenja ljudi tako znotraj kot zunaj organizacije. In sicer tako, da nove informacije 

ne bodo razlog za zaskrbljenost in stres, informacije morajo biti vsem dostopne in razumljive 

(Snoj in Gabrijan 1995, 74). Ne glede na več različnih pogledov na interno komunikacijo je 

vsem skupno, da se preko različnih kanalov interne komunikacije v organizaciji zaposlene 

obvešča (o ciljih, viziji, strategiji organizacije, o dogodkih, dejavnostih, spremembah ipd.), z 

njimi vzpostavi dvosmerna komunikacija in zgradi vez med zaposlenim in organizacijo.  

Medgeneracijske razlike na delovnem mestu zaznavamo tudi v komunikacijskih slogih. Karl 

Mannheim (1952) je opredelil generacijo kot skupino posameznikov, ki jih druži podoben 

pogled na svet, kar je posledica izpostavljenosti skupnim socialnim in zgodovinskim 

dogodkom v enakem časovnem obdobju skozi leta odraščanja (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 

2014, 34). Posamezniki, rojeni in vzgojeni v enakem zgodovinskem in družbenem kontekstu, 

si delijo podobno mišljenje, med njimi se ustvarjajo aktualne socialne in duhovne interakcije 

in imajo skupen sistem predelave doživljajev in izkustev (Vincent 2005, v Draškovič 2010, 

16). Generacije se oblikujejo na podlagi velikih družbenih dogodkov. Tako vsako generacijo 

označujejo drugačne družbenoekonomske značilnosti, ki vplivajo na to, kako bodo 

predstavniki delovali v svetu okrog sebe (Draškovič 2010, 16). Dandanes lahko v delovnem 

okolju prepoznamo predstavnike štirih generacij, in sicer veterane, otroke blaginje (tudi 

generacija baby boom), generacijo X in generacijo Y.  

Danes, v času informacijske tehnologije, prevladujejo pretežno elektronski kanali internega 

komuniciranja: internet, socialni mediji, pošiljanje spletnih sporočil ipd. Po njih najraje 

posegajo mlajše generacije (generacija Y). Raziskave pa kažejo, da je pri zaposlenih najbolj 

zaželeno in najučinkovitejše neposredno govorno komuniciranje (Gruban, Verčič in Zavrl 

1998, 139). Kljub današnji tehnologiji in želeni besedi se danes organizacije odločajo, da s 

svojimi zaposlenimi komunicirajo preko natisnjenih publikacij. Najbolj priljubljeno orodje 

pisne interne komunikacije v organizaciji je interno glasilo (Gojkošek 2008).  

V naši nalogi želimo ugotoviti, ali interna revija v kontekstu generacijskih sprememb delovne 

sile še predstavlja pomemben kanal interne komunikacije. Z našo nalogo bomo odgovarjali na 

raziskovalna vprašanja: kateri kanali interne komunikacije zaposlenim glede na generacijsko 

pripadnost predstavljajo vire informacij; kako interna revija obvešča vse zaposlene ne glede 
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na generacijsko pripadnost; v kakšnem obsegu zaposleni interno revijo preberejo in katere 

vsebine zaposleni najraje in najpogosteje prebirajo glede na generacijsko pripadnost. V nalogi 

želimo pregledati teorije o interni komunikaciji in generacijah. Tako pridobljeno širše znanje 

in ugotovitve, do katerih bomo prišli v empiričnem delu naše naloge, nameravamo povezati v 

informacije, ki bodo organizacijam nudile znanje, s katerim bodo tudi druge organizacije 

lahko uspešno pripravile interno revijo, ki bo vsebinsko primerna za vse generacije 

zaposlenih.  

1.2 Kratka predstavitev vsebine posameznih poglavij 

Uvodu sledi poglavje, kjer predstavljamo teoretične koncepte komuniciranja in komuniciranja 

v organizaciji. Predstavimo pomen komuniciranja, različne smeri komuniciranja, kanale 

internega komuniciranja in podrobneje predstavimo interno revijo. Natisnjen izvod interne 

revije je kljub današnjemu digitalnemu trendu komuniciranja še vedno pomembna oblika 

interne komunikacije. V tretjem poglavju spoznamo, da posamezniki različne starosti tudi 

različno komunicirajo. Posameznike glede na starost razvrščamo v štiri skupine generacij. V 

poglavju obravnavamo pomen generacije, predstavimo štiri vrste generacij in značilnosti 

pripadnikov posamezne generacije ter predstavimo, kako pripadniki različnih generacij 

komunicirajo na delovnem mestu. V četrtem poglavju z metodološkega vidika obravnavamo 

raziskavo, predstavimo raziskavo združenih metod in študijo primera, opredelimo 

raziskovalna vprašanja in hipoteze ter predstavimo uporabljene metode in vire podatkov. V 

petem poglavju predstavimo rezultate, ki smo jih dobili z empirično analizo, ki temelji na 

rezultatih anketnega vprašalnika in intervjujev. V zadnjem delu s pomočjo teoretičnih 

izhodišč in empiričnih rezultatov raziskave odgovarjamo na raziskovalna vprašanja. Na koncu 

naloge, v šestem poglavju, glede na namen in cilje naloge oblikujemo priporočila za prakso in 

nalogo zaključimo s sklepom. 
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2 KOMUNICIRANJE V ORGANIZACIJI 

Namen tega poglavja je predstaviti teoretične koncepte komuniciranja in komuniciranja v 

organizaciji. Ključni koncept oziroma pojem, ki definira naše raziskovalno področje, je 

interna revija – kanal pisne interne komunikacije. V poglavju najprej predstavimo, zakaj 

organizacije potrebujejo interno komunikacijo, kakšen je njen namen in na kakšne načine 

lahko organizacija komunicira z zaposlenimi oziroma z notranjo javnostjo. Pozornost nato 

namenjamo interni reviji, njenemu namenu in njeni vsebini. Spoznali bomo, kakšna naj bo 

interna revija, da bo v današnjem svetu digitalnih medijev še vedno predstavljala pomemben 

kanal internega komuniciranja, preko katerega organizacije svoje zaposlene obveščajo in 

seznanjajo s podjetjem, s cilji podjetja, z dogodki in novitetami, novicami o sodelavcih, kar 

omogoča, da so zaposleni obveščeni, se z organizacijo poistovetijo in delujejo skladno z 

njenim namenom in cilji.   

Vsi ljudje komuniciramo, tako v zasebnem življenju kot tudi na delu, da bi prenesli 

informacije na drugo osebo oziroma na več ljudi in dosegli cilj komuniciranja oziroma 

pričakovan odziv ali dejanje (Ule in Kline 1996, 64–65). Pri procesu komuniciranja pošiljatelj 

sam izbere način (govorni, pisni, nebesedni) in komunikacijsko pot (neposreden pogovor, 

računalnik, telefon, pismo …), po kateri bo posredoval oziroma prenesel sporočilo 

prejemniku (Možina, Tavčar in Kneževič 1995, 42–43). Organizacije komunicirajo navzven z 

odjemalci, dobavitelji, oblastmi in tudi znotraj, med ravnmi organizacije. Eno izmed vitalnih 

komponent uspešnega delovanja organizacije predstavlja interna komunikacija oziroma 

komuniciranje med zaposlenimi. Organizaciji so za prenos informacij med sodelavci na voljo 

kanali pisnega, ustnega in elektronskega internega komuniciranja.  

Beseda komuniciranje ima dolgo in bogato zgodovino. Izhaja iz latinske besede 

communicare, kar pomeni posvetovati se, razpravljati o nečem, vprašati za nasvet (Mihaljčič 

2006, 11). Komuniciranje je sporazumevanje in sistem izmenjevanja simbolov (besede, 

kretnje, govorica telesa, slike …) ali informacij (obvestilo, pojasnilo) med tistim, ki 

informacijo podaja (informacijski vir), in tistim, ki mu je ta informacija namenjena 

(sprejemnik). Mihaljčič (2006, 11) pravi, da komuniciranje lahko opredelimo kot prenos 

sprejetih simbolov med ljudmi. Avtor še navaja, da med komuniciranjem ljudje med seboj 

prenašajo sporočila s pomočjo različnih simbolov. Možina in drugi (1994, 559) v svojem delu 

navajajo, da je najbolj znana oblika komuniciranja govorjenje, vendar nikakor ne smemo 

podcenjevati tudi pisne in nebesedne komunikacije. Nebesedno komuniciranje je 

komuniciranje s pomočjo simbolov, ki niso besede. Govorimo predvsem o obraznih izrazih, 

položaju telesa, očesnem stiku in o drugih telesnih gestah oziroma kretnjah (Uhl-Bien, 

Schermerhorn in Osborn 2014, 238).  

Tako kot je pomembno komuniciranje v življenju vsakega posameznika, je pomembno tudi 

komuniciranje vsake organizacije. Poslovno komuniciranje je pomemben del dejavnosti 

članov vsake organizacije, namenjeno pa je postavljanju ciljev organizacije in doseganju teh 
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ciljev, torej politiki organizacije. Poslovno komuniciranje poteka navzven in znotraj 

organizacije (Možina idr. 2004, 16). Avtorji še navajajo, da gre pri komuniciranju navzven za 

komuniciranje iz organizacije v zunanje okolje, kot je komuniciranje z odjemalci in 

dobavitelji, s konkurenti, oblastmi itd. Pri komuniciranju znotraj organizacije pa gre za 

komuniciranje med ravnmi organizacije, med deli organizacije in med funkcijami organizacije 

(Možina idr. 2004, 16). Florjančič in Ferjan (2000, 105) pa pravita, da je komunikacija v 

organizaciji proces prenašanja informacij s ciljem medsebojnega sporazumevanja. V 

organizaciji je glavna naloga komuniciranja doseči, da bodo posamezniki delovali v smeri 

doseganja ciljev organizacije (Florjančič in Ferjan 2000, 105). Organizacijsko komuniciranje 

se primarno razume kot lepilo, ki drži organizacijo skupaj (DuBrin 2012, 428) in od katerega 

je odvisno, kako učinkovito bo organizacija delovala (Podnar 2011, 16). Zaradi tega je 

učinkovita komunikacija največja prioriteta v organizaciji (Uhl-Bien, Schermerhorn in 

Osborn 2014, 236). 

2.1 Pomen komuniciranja 

V tem delu podrobneje predstavimo pomen komuniciranja, brez katerega v današnjem svetu 

ne bi mogli obstajati. Komuniciranje spremlja vsakega posameznika na vsakem koraku 

življenja. Komunikacija je prenos informacij med oddajnikom in sprejemnikom s pomenskimi 

simboli (Uhl-Bien, Schermerhorn in Osborn 2014, 237). Možina in drugi (1994, 560) ter 

Arins (2013, 11) in Sanchez (2013) pravijo, da je za potek komunikacijskega procesa 

bistveno, da obstajata pošiljatelj, ki sproži proces, in prejemnik, ki zaključuje zvezo. Avtorji 

še navajajo, da gre pri komuniciranju za način izmenjevanja idej, stališč, vrednot, mnenj in 

dejstev. Po Mihaljčiču (2006, 13) je komuniciranje prenos sporočila iz misli pošiljatelja v 

misli prejemnika. Med pošiljateljem in prejemnikom je komuniciranje uspešno takrat, ko na 

eni strani prejemnik sporočilu prisluhne ali ga prebere ali pogleda in po drugi strani, ko oba, 

tako pošiljatelj kot tudi prejemnik, sporočilo razumeta kot cilj komunikacije. 

Učinkovito komuniciranje je zelo pomembno, saj je obnašanje posameznika skoraj vedno 

rezultat določene oblike komuniciranja. Pri komuniciranju gre za proces sporazumevanja, 

katerega bistvo je, da so osebe, ki med seboj komunicirajo, med seboj uglašene, da bi dosegle 

namen ali cilj komuniciranja. Rozman (2000, 56) meni, da so cilji zaželeni prihodnji rezultati 

ali izidi, ki močno vplivajo na delovanje in vedenje ljudi. Z obveščanjem, dogovarjanjem in 

vplivanjem prenašamo informacijo iz misli ene osebe v misli druge osebe ali več oseb, kar je 

tudi cilj komuniciranja.  

Sporočilo mora biti oblikovano in posredovano tako, da vzbudi zanimanje in doseže svoj 

namen oziroma cilj, to pa je posameznikovo poslušanje, gledanje ali branje. Tako bo 

komuniciranje tudi uspešno. Prav tako pa mora sporočilo vsebovati znake, ki so skupni viru in 

prejemniku, ter mora pri posamezniku vzbuditi potrebe in posredovati nek način soočanja z 

njimi. Možina in drugi (2004, 50–51) opredeljujejo vir oziroma pošiljatelja kot osebo, ki 
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sporočilo snuje in oddaja, prejemnika pa kot osebo, ki ji je sporočilo namenjeno in ki 

sporočilo prejme. Ule in Kline (1996, 64–65) trdita, da je komunikacija proces, ki poteka od 

vira do cilja in je uspešna takrat, ko iz prejemnika izvabi želen odgovor ozirom odziv.  

V literaturi (na primer v: Chandler 2014; Manktelow in Carlson b.l.; Možina idr. 2004, 50; 

Sanchez 2013) zasledimo, da najpreprostejši komunikacijski sistem sestavljajo štiri sestavine, 

in sicer pošiljatelj, prejemnik, sporočilo in komunikacijska pot. V nadaljevanju si poglejmo, 

kaj vsak izmed navedenih pojmov pomeni, oziroma njihovo razlago. 

Pošiljatelj je oseba ali skupina ljudi, ki sporočilo pripravlja in oddaja (Mihaljčič 2006, 13; 

Sanchez 2013). Avtorja še navajata, da mora pošiljatelj sporočilo najprej kodirati, kar pomeni, 

da svoje misli najprej spremeni v ustrezne kode (na primer v govorjenje ali napisane besede, 

kretnje, glasbo …). Naloga pošiljatelja je upoštevanje naslednjih temeljnih pravil 

komuniciranja:  

- imeti mora jasno opredeljen cilj, kaj hoče sporočiti prejemniku;  

- sporočilo naj bo jasno in razumljivo, da bo prejemnik razumel, kaj mu sporoča pošiljatelj;  

- kar najbolje mora razumeti osebo ali skupino ljudi, ki jim posreduje sporočilo – njihove 

vrednote, vlogo in interese – od tega je v veliki meri odvisno, kako bodo dojeli in kako se 

bodo odzvali nanj;  

- zavedati se mora lastnega ravnanja v procesu komuniciranja, saj bo tako bolje 

predvideval odzive prejemnikov;  

- s poznavanjem pravil komuniciranja lahko sam izbere način in obliko poteka 

komunikacije: govorno, pisno, nebesedno ali kombinirano. Oblika pa mora ustrezati 

prejemniku, stroškom komuniciranja (porabi virov zanj), razpoložljivemu času in 

učinkovitosti načina komuniciranja, menijo Možina, Tavčar in Kneževič (1995, 42–43);  

- izogiba naj se odvečnim besedam in frazam, saj s tem lahko obremeni komunikacijsko 

pot (Mihaljčič 2006, 13).  

Komunikacijska pot je kanal, po katerem sporočilo potuje od pošiljatelja k prejemniku 

(Možina idr. 2004, 51). Večina kanalov je govornih ali pisnih, vse pogosteje pa se uporabljajo 

tudi nebesedni oziroma slikovni kanali (Sanchez 2013). Sporočilo je lahko posredovano po 

različnih kanalih, sredstvih, prenosnikih oziroma medijih: prek računalnika (npr. elektronska 

pošta, videokonferenca, Skype), telefona, v obliki pisma, pisnega sporočila ali poročila, po 

faksu, v neposrednem pogovoru, s sliko, s kurirjem oziroma odposlancem itd. 

Prejemnik je oseba ali skupina ljudi, ki jim je sporočilo namenjeno in ki sporočilo prejmejo 

(Možina idr. 2004, 51; Uhl-Bien, Schermerhorn in Osborn 2014, 237). Sanchez (2013) in 

Mihaljčič (2006, 13) menita, da ko sporočilo prispe do prejemnika, ga mora ta najprej 

dekodirati. Mihaljčič (2006, 13) še navaja, da to pomeni, da mora prejemnik razvozlati pomen 

simbolov. Ena pomembnejših zahtev za prejemnika je sposobnost poslušanja. Možina in drugi 

(1994, 561) pravijo, da poslušati pomeni slišati in posvečati sporočilu pozornost.  
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Sporočilo je dejstvo ali mnenje, ki ga pošiljatelj želi posredovati prejemniku. Posredujemo ga 

z besedami, gibi ali drugimi znaki, navaja Mihaljčič (2006, 13). Sporočilo pošiljatelja mora 

biti razumljivo, da bo prejemnik točno vedel, kaj želi pošiljatelj povedati. Sporočilo naj ne bi 

vsebovalo nepotrebnih fraz in odvečnih besed, ker se s tem samo preobremenjuje 

komunikacijo. Zato mora biti sporočilo kratko, logično in jasno. Po Lipičniku (1998, 146) 

mora imeti vsako sporočilo svoj namen, ki se nanaša na smer, cilj delovanja, in svoj pomen, 

ki se nanaša na vsebino.  

Mumel (2008, 26) pravi, da skozi komuniciranje pridobivamo informacije in jih tudi dajemo. 

Danes so informacije izrednega pomena tako za vsakega posameznika kot tudi za vsako 

organizacijo. Zaradi stalnih sprememb v okolju in znotraj organizacije so prave informacije v 

pravem času ključnega pomena današnjega medsebojnega razumevanja. Zaradi pomanjkanja 

časa pa je pomembno, da posamezniki izmed množice informacij hitro izluščijo podatke, ki 

jih potrebujejo ali za svoje življenje ali za svoje delo. V naslednjem podpoglavju 

pojasnjujemo pomen poslovnega komuniciranja in namen oziroma cilje komuniciranja 

katerekoli dejavnosti v organizaciji.  

2.2 Opredelitev poslovnega komuniciranja 

Poslovno komuniciranje je pomemben del dejavnosti članov vsake organizacije, namenjeno 

pa je postavljanju ciljev organizacije in delovanju posameznikov v smeri doseganja teh ciljev 

(Florjančič in Ferjan 2000, 105), torej politiki organizacije. Tudi Možina in drugi (1994, 559) 

menijo, da je uspeh menedžerjev in njihovih organizacij zelo odvisen prav od dobre 

komunikacije. Po Možini, Tavčarju in Kneževičevi (1995, 18) ter Mihaličevi (2010, 4) 

poslovno komuniciranje poteka z zunanjimi in notranjimi deležniki organizacije:  

- navzven, iz organizacije v zunanja okolja: komuniciranje z odjemalci, dobavitelji, 

konkurenti, oblastmi itd., 

- znotraj v organizaciji: med ravnmi organizacije, med deli organizacije in med funkcijami 

organizacije. 

Organizacijsko komuniciranje je proces, preko katerega se organizacije oblikujejo in hkrati 

soustvarjajo dogodke v njih in okrog njih (Berlogar 1999, 71). Organizacijsko komuniciranje 

lahko opredelimo kot dinamično mešanico veščin in sposobnosti za reševanje različnih 

organizacijskih problemov, ki z integriranimi sporočili vzdržuje odnose z vsemi, tako 

notranjimi kot zunanjimi, za organizacijo pomembnimi skupinami. Draškovičeva (2010, 17) 

navaja, da eno izmed vitalnih komponent uspešnega delovanja organizacije predstavlja 

medsebojna komunikacija. Če ni komunikacij, zaposleni ne morejo vedeti, kaj počnejo 

njihovi sodelavci, vodstvo ne more sprejemati informacij in dajati navodil, dobavitelji ne 

poznajo pogojev sodelovanja ipd. 
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Florjančič in Ferjan (2000, 105) menita, da je komuniciranje v organizaciji proces prenašanja 

informacij s ciljem medsebojnega sporazumevanja. Sporočila v organizacijskem 

komuniciranju imajo naravo informacij. Informacije so podatki, obvestila in opisi v besedni, 

številski ali slikovni obliki o stanju sistema oziroma o poteku procesa v preteklosti, sedanjosti 

in prihodnosti (Florjančič in Ferjan 2000, 106) in so kot take potrebne za odločanje. 

Spoznali smo, da je komuniciranje v organizaciji ciljno naravnana dejavnost menedžerjev in 

drugih strokovnjakov, usmerjena k doseganju zastavljenih poslovnih ciljev. Gre za obveščanje 

zaposlenih o pomembnih zadevah (naloge, obveznosti, delo), njihovo izobraževanje in 

usmerjanje k poslanstvu, namenom in ciljem podjetja. Pri tem pa je treba upoštevati 

okoliščine, v katerih poteka komunikacija, in pravilno izbrati: 

- slog (naročanje, poučevanje, sodelovanje in poverjanje) komuniciranja in ga prilagajati;  

- voljnost oziroma pripravljenost – posameznik je pripravljen poprijeti za delo, izvršiti 

spremembo in opraviti nalogo, in 

- zmožnost sodelavcev – posameznik ima znanje, sposobnosti in obvlada razne veščine.  

Menedžerji in strokovnjaki nasploh komunicirajo zato, da bi obveščali sodelavce in druge, 

pridobivali koristne informacije, in predvsem zato, da bi vplivali na sodelavce ter 

posameznike in skupine zunaj svoje organizacije. Skoraj ni dejavnosti v organizaciji, ki bi 

lahko potekala brez komuniciranja. Razne oblike komuniciranja omogočajo (Možina, Tavčar 

in Kneževič 1995, 19):  

- dajanje ali dobivanje informacij,  

- medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj,  

- vzdrževanje poslovnih, tržnih stikov,  

- delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev,  

- začenjanje, razvoj in končanje dela,  

- nabavo, prodajo, pogodbe,  

- pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih poslov, dejavnosti,  

- reševanje tekočih in potencialnih problemov,  

- raziskovalno in razvojno dejavnost itd.  

Katere oblike in metode komuniciranja uporabljamo, je odvisno od namena, cilja, ki si ga 

postavimo, in od drugih dejavnikov: vsebine, ki jo želimo podati, izmenjati, števila ljudi, ki 

sodelujejo, njihove izobrazbe, izkušenj in motiviranosti, časa, ki ga imamo na razpolago, in 

od našega znanja in sposobnosti, da uporabljamo razne načine komuniciranja (Možina, Tavčar 

in Kneževič 1995, 19; Sanchez 2013). 

Možina, Tavčar in Kneževič (1995, 19) navajajo, da naj bodo cilji komuniciranja kot 

katerakoli dejavnost v organizaciji predvsem:  

- merljivi: ko komuniciramo, moramo vedeti, ali počnemo to dobro in prav; 
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- dosegljivi: postavljanje nerealnih ciljev je škodljivo, saj prizadevanja, da bi jih dosegli, 

porabljajo moč udeležencev in sredstva organizacije; 

- izzivni: dobro komuniciranje je odvisno od udeležencev, ti pa si zanj ne bodo kaj dosti 

prizadevali, če jim ne bo izziv.  

Uspešno je le poslovno komuniciranje, ki zastavljene cilje tudi dosega. Cilji naj bi bili 

pomagati razumeti, kako identificiramo, predstavimo in izvajamo spremembe v organizacijah, 

kako motiviramo zaposlene ter kako zagotovimo potrebne veščine in spretnosti v upravljanju 

sprememb (Gruban 1998). Avtor tudi pravi, da se mora zato na področju osebnega 

izpopolnjevanja vodij in tistih posameznikov, ki v organizacijah skrbijo za njihovo 

komuniciranje, še marsikaj spremeniti. 

2.3 Formalno in neformalno komuniciranje 

V podpoglavju bomo spoznali, da je organizacijsko komuniciranje lahko formalno in 

neformalno in da ločimo komuniciranje v treh različnih smereh: komunikacija navzdol in 

navzgor oziroma navpično ter prečno oziroma vodoravno. Med formalno organizacijsko 

komuniciranje sodijo formalna in načrtovana sporočila v pismih, poročilih, memorandumih, 

na spletnih straneh in v oglaševalskih kampanjah. K formalnemu organizacijskemu 

komuniciranju prištevamo tudi poslovno komuniciranje organizacije, ki opravlja predvsem 

naloge vodenja, nadzora, odločanja, upravljanja s konflikti in zaposlovanja (Keyton 2005, 12–

13). K neformalnemu organizacijskemu komuniciranju pa sodijo neformalne, vsakodnevne 

interakcije med člani organizacije.  

2.3.1 Formalno komuniciranje 

Formalna komunikacija se pojavlja znotraj organizacij in ima značilnost, da so 

komunikacijski kanali ter njihov obstoj, oblika in vsebina formalno določeni. Gre za 

komuniciranje v organizaciji, ki poteka organizirano. Določeno je za organizacijsko strukturo, 

ki opredeljuje vlogo in naloge zaposlenih znotraj organizacije. Pri tem pa ločimo 

komuniciranje v treh različnih smereh: komunikacija navzdol, navzgor oziroma navpično in 

prečno oziroma vodoravno (Uhl-Bien, Schermerhorn in Osborn 2014, 243; Arins 2013, 10).  

Komunikacija navzdol  

Komunikacija navzdol imenujemo komunikacijo, ki poteka od nadrejenih k podrejenim (Uhl-

Bien, Schermerhorn in Osborn 2014, 237), oziroma komuniciranje zaposlenih višje na 

hierarhični ravni organizacije s tistimi nižje (Arins 2013, 10). Po Možina in drugi (1994, 565) 

komunikacija navzdol predstavlja običajen tok sporočil v formalnem sistemu. Namenjena je 

za prenos napotil za delo, vsebuje delovne naloge, postopke, prenos ocen podrejenim o 
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njihovem delu. Pri tem komuniciranju potuje sporočilo samo v eno smer – od pošiljatelja k 

prejemniku (Mihaljčič 2006, 17). Ta komunikacija je prej neučinkovita kot učinkovita, saj ne 

spodbuja povratne (Možina idr. 1994, 565) komunikacije. Vzroki za neučinkovito 

komunikacijo navzdol so tudi neustrezne informacije in sredstva za njihovo razširjanje, saj se 

na hierarhični stopnji zahteva del skrivnosti in moči, kar še bolj ustvarja občutek podrejenosti 

oziroma nadrejenosti. Prav tako se informacije na poti do zaposlenih rade izgubijo in 

popačijo.  

Komunikacija navzgor  

V procesu komuniciranja v organizaciji deluje komunikacija navzgor po sistemu povratne 

informacije, torej od zaposlenih k nadrejenim oziroma k vodstvu organizacije. V praksi to 

pomen povratni tok informacij vodstvu organizacije glede dela in izkušenj zaposlenih na nižji 

hierarhični ravni organizacije (Uhl-Bien, Schermerhorn in Osborn 2014, 244). Tudi Mihaljčič 

(2006, 18) pravi, da pri tem komuniciranju daje prejemnik povratna sporočila pošiljatelju. Ta 

komunikacija je pogoj za vključevanje zaposlenih v odločanje in reševanje problemov v 

organizaciji. Zaposleni tako dobijo možnost, da izražajo svoja mnenja in zamisli (Možina idr. 

1994, 565). Pomeni odkrito zanimanje za njihova mnenja, pripombe, vprašanja v zvezi z 

organizacijo. Arins (2013, 10) meni, da ko je v organizaciji vzpostavljena uspešna 

komunikacija navzgor, ta vodi k bolj sproščenemu in prijaznejšemu organizacijskemu in 

učinkovitejšemu delovnemu okolju. Po Uhl-Bienovi, Schermerhornu in Osbornu (2014, 244) 

je poleg selekcije posredovanih informacij vodstvu (zaposleni med vodstvom in zaposlenimi 

na nižjih hierarhičnih ravneh organizacije izvajajo selekcijo nad informacijami) problem 

komuniciranja navzgor tudi ta, da zaposleni informacije raje sprejemajo kot dajejo; če pa jih 

že posredujejo, oddajajo le tiste informacije, ki bodo po njihovem mnenju nadrejenim ugajale 

in ki bi jih ti po njihovem mnenju radi slišali. Tudi Arins (2013, 10) meni, da ko zaposleni na 

nižjih ravneh v organizaciji ne morejo odkrito komunicirati s sodelavci na višjih ravneh, lahko 

to vodi k stresnemu delovnemu okolju in k pomanjkanju povratnih informacij, ki so ključne 

za uspešno opravljanje dela in doseganje ciljev organizacije.    

Prečna komunikacija  

Vodoravno komuniciranje poteka med sodelavci znotraj oddelka, med sodelavci različnih 

oddelkov na isti hierarhični ravni ali med zaposlenimi v oddelkih na različnih hierarhičnih 

ravneh. Ta tip komuniciranja pomaga razviti medosebne odnose med zaposlenimi. Po Arins 

(2013, 11) je prečna komunikacija najpogosteje in najobičajneje uporabljan kanal v 

organizaciji. Avtor tudi navaja, da gre za komunikacijo med vrstniki, kolegi in sodelavci na 

isti hierarhični ravni, ki posameznike spodbuja, naj še naprej ostanejo zaposleni na delu v 

prijetnem organizacijskem vzdušju. Takšno komuniciranje prinaša v organizacijsko strukturo 

prilagodljivost, ustvarja ustrezno ozračje med zaposlenimi in hkrati preprečuje konflikte. Tudi 
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tu se lahko v komuniciranju pojavijo težave, in sicer teritorialnost, kar pomeni odpor 

zaposlenih do vključevanja drugih v njihovo dejavnost, specializacija, ki pomeni uporabo 

posebnih terminov ali predvsem drugačne izraze za drugačne pomene, in pomanjkanje 

motivacije. Berlogar (1999, 21) meni, da ima zaradi pomanjkanja motivacije menedžment 

pogosto prečno komuniciranje za nekoristno ali ga celo zavira in ga šteje za klepetanje med 

zaposlenimi.  

2.3.2 Neformalno komuniciranje 

Neformalna komunikacija ne izvira iz vlog posameznikov v organizaciji, zadovoljuje pa 

potrebe zaposlenih, krepi pripadnost skupini in posredno vpliva na uspešnost. Za neformalno 

komuniciranje so značilne spontanost, neorganiziranost, razpršenost, anonimnost (Mihaljčič 

2006, 19). Arins (2013, 15) navaja, da gre za komuniciranje med zaposlenimi, ki se pojavlja 

spontano in povsod. Avtor še navaja, da se to neformalno komuniciranje dojema kot govorica 

ali na pol resnične vsebine. V socialni naravi človeka je, da se med seboj družimo, spletamo 

prijateljske vezi, iščemo sogovornike, da nam prisluhnejo ob vsakdanjih težavah. Nastajajo 

mreže neformalnih stikov izven uradnega delovnega mesta oziroma časa.  

2.4 Interno komuniciranje v organizaciji 

Interno komuniciranje poteka v organizaciji z namenom obveščanja zaposlenih, doseganja 

ciljev organizacije in vzpostavitve vezi med organizacijo in zaposlenimi. Namen tega 

poglavja je predstaviti različne poglede na interno komuniciranje v organizaciji. Spoznali 

bomo interno komuniciranje z notranjo in zunanjo javnostjo ter namen internega trženja in 

odnosov z javnostmi. V poglavju tudi podrobneje opredelimo interno komuniciranje oziroma 

komuniciranje med zaposlenimi ali več zaposlenimi. V zadnjem delu tega poglavja spoznamo 

pisna, ustna in elektronska sredstva oziroma kanale, ki omogočajo prenos informacij znotraj 

organizacije.   

Brez internega komuniciranja ne more obstajati prav nobena organizacija (Mumel, Buneto in 

Virt 2006, 361). Seiler, Baudhuin in Schenkel (1982, 6) menijo, da je komuniciranje osnovno 

vezivo organizacije, ki drži skupaj vse njene elemente, še posebej pa je pomembno za njeno 

usklajeno interno delovanje, za njene notranje odnose, saj uspehi podjetja prihajajo od znotraj. 

Avtorji Mumel, Buneto in Virt (2006, 361) menijo, da je k raziskovanju komuniciranja v 

podjetju mogoče pristopiti iz različnih perspektiv. Prevladuje pogled na interno komuniciranje 

kot instrument doseganja dobrega počutja in zadovoljstva zaposlenih, kar je vidno posebej v 

delih avtorjev, ki izhajajo s področja odnosov z javnostmi (Smith 2014; Jefkins 1996; Kitchen 

1997). V tem duhu se interno komuniciranje obravnava kot komuniciranje z notranjo 

javnostjo (Mumel, Buneto in Virt 2006, 361). Vedno bolj pa se uveljavlja pogled na interno 

komunikacijo kot na instrument internega trženja oziroma internega marketinga (Sfiligoj 
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1999; Hill in O¢Sullivan 1996; Jančič 1990). Ne glede na več različnih pogledov na interno 

komunikacijo je vsem skupno, da se preko različnih kanalov interne komunikacije v 

organizaciji zaposlene obvešča (o ciljih, viziji, strategiji organizacije, o dogodkih, 

dejavnostih, spremembah ...), z njimi vzpostavi dvosmerna komunikacija in zgradi vez med 

zaposlenim in organizacijo. Današnjim zaposlenim ni dovolj, da se jim pove le, kaj naj 

naredijo in do kdaj morajo določeno delo opraviti. Smrekarjeva (2010) pravi, da želijo biti 

podrobno seznanjeni s strategijo, cilji, izzivi in vizijo podjetja, aktivno sodelovati in 

prispevati svoje ideje, prejemati povratne informacije in soustvarjati zgodbo o uspehu 

podjetja.  

Pri opredeljevanju definicije internega komuniciranja naletimo na različna pojmovanja in 

izraze. Za interno komuniciranje se uporabljajo izrazi komuniciranje z zaposlenimi, notranje 

komuniciranje, interni marketing oziroma interno trženje, odnosi med ljudmi, interni odnosi z 

javnostmi, interno korporativno komuniciranje, komuniciranje z notranjo javnostjo ... Uspeh 

vsake organizacije je odvisen od različnih javnosti, predvsem pa govorimo o notranji in 

zunanji javnosti.  

Ko govorimo o zunanji javnosti, komuniciramo z odjemalci, kupci, potrošniki, lastniki, 

delničarji. Ko pa govorimo o notranji javnosti, mislimo na sodelavce oziroma zaposlene v 

organizaciji. In to je ena najpomembnejših skupin deležnikov organizacije. Dobri zunanji 

odnosi in politika organizacije temeljijo na dobri interni komunikaciji. Dobro obveščena 

delovna sila je bolj motivirana za delo (Kitchen 1997, 80) in produktivnejša. Če organizacija 

ne bo ustrezno poskrbela za svojo notranjo javnost, bo ogroženo njeno delovanje navzven. 

Organizacije so namreč odvisne od podpore ljudi, ki jih sestavljajo. Udeležba zaposlenih v 

komuniciranju je način samozavedanja in samovrednotenja. Zaposleni mora imeti pravico 

komunicirati s komerkoli in o čemerkoli v organizaciji.   

Notranjo javnost oziroma zaposlene je najlažje identificirati. Pri komuniciranju z njimi 

odkrivamo njihove interese in tudi pridobimo povratne informacije. Če zaposleni zaupajo v 

svojo organizacijo in verjamejo vodstvu, potem tudi ni razloga, da mu ne bi zaupali in verjeli 

tudi odjemalci, kupci, potrošniki, lastniki, delničarji. Zadovoljstvo zaposlenih mora postati 

enakovredna kategorija zadovoljstvu delničarjev, vlagateljev in s tem vizija sleherne 

organizacije (Tič Vesel 1998). Vir konkurenčne prednosti vsake organizacije so zadovoljni, 

obveščeni in motivirani zaposleni. Eden izmed temeljnih načinov doseganja podpore 

zaposlenih je komuniciranje z njimi. V današnjem svetu, v obdobju močno razvite 

informacijske tehnologije organizacije nimajo izgovorov, da ne bi komunicirale s svojimi 

zaposlenimi ali da zaposleni ne bi komunicirali z organizacijo, ne glede nato, kje se nahajajo 

(Jefkins 2000, 74). Petra Rijavec (1999, 619) meni, da mora organizacija vzpostaviti takšen 

sistem internega komuniciranja, da bo pretok informacij ne le vodoraven in navpičen (po vseh 

hierarhičnih ravneh, od najvišjega vodstva preko srednje ravni pa do zaposlenih, ki so v 

vsakodnevnih stikih s strankami in v ta namen potrebujejo pravočasne in natančne 
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informacije) in po naravi ne le dvosmeren, pač pa naravnan predvsem na odnos med 

zaposlenimi v organizaciji. 

2.4.1 Interno trženje 

Značilnost komuniciranja z zaposlenimi, ki zaposlene obravnava kot interne kupce (Hill in 

O¢Sullivan 1996, 386), je bistvo internega trženja. Obstajati mora vez med vodstvom 

organizacije (ali lastnikom podjetja) in zaposlenimi. Zaposleni vlagajo v organizacijo svoje 

delo, spodobnosti, znanje, ustvarjalnost, v zameno pa pričakujejo primerno povračilo, tako v 

materialni kot tudi v nematerialni obliki
1
 (Sfiligoj 1999, 68–69). Po Sfiligojevi (1999), Hillu 

in O¢Sullivanu (1996) ter Jančiču (1990, 132) gre pri internem trženju za proces ustvarjanja 

odličnih poslovnih rezultatov preko zadovoljevanja potreb zaposlenih v procesu menjave med 

njimi in organizacijo. Snoj in Gabrijan (1995, 5) označujeta z izrazom interno trženje uporabo 

trženjskih načel in znanj, ki jih vodilni v organizaciji usmerjajo v svoje zaposlene, ki 

postanejo interni uporabniki oziroma primarne ciljne skupine organizacije. Gre za filozofijo, 

ki v ospredje razmišljanja postavlja predvsem skrb za kakovost življenja ljudi, tako znotraj 

kot zunaj organizacije. In sicer tako, da nove informacije ne bodo razlog za zaskrbljenost in 

stres, informacije morajo biti vsem dostopne in razumljive (Snoj in Gabrijan 1995, 74). 

Danes tržno usmerjene organizacije velik poudarek dajejo ne samo zunanjim, temveč tudi 

internim posameznikom, torej svojim zaposlenim. Hill in O¢Sullivan (1996, 381) menita, da 

odnos do strank, inovacije in obveza do kakovosti izhajajo iz delovne sile. Avtorja navajata, 

da je interno trženje podaljšek trženjskega koncepta, ki zaposlene v organizaciji obravnava 

kot interne stranke, prepozna njihovo osnovno vlogo za uspešnost zunanjega trženja.  

Spoznali smo, da gre pri internem trženju za pomembnost komuniciranja z zaposlenimi. Če 

informacije in vrednote niso posredovane zaposlenim, v organizaciji te sploh niso potrebne. 

Prav tako je pomembno, da preko internega trženja organizacije svojim zaposlenim 

posredujejo ideje in tehnike, kako organizacija posluje. Zaposleni tako spoznajo, da je njihov 

prispevek v organizaciji pomemben, da organizacija kot celota posluje učinkovito in uspešno 

(Hill in O¢Sullivan 1996, 383). Temeljna strategija internega trženja je poenotenje zaposlenih 

v njihovi identifikaciji s skupnimi cilji in nalogami organizacije (Sfiligoj 1999, 70). Avtor še 

navaja, da uspešnost organizacije opredeljuje enakovreden pomen trženjskega upravljanja 

dveh glavnih konstant:  

- potrošniki, h katerim je usmerjeno zunanje trženje,  

- zaposleni, ki so temeljni vir organizacije in h katerim je usmerjeno interno trženje.  

                                                 

1
 Materialna povračila: plača, nagrade, možnost cenejšega nakupa lastnih izdelkov organizacije, 

različna nagradna potovanja, jubilejne nagrade ipd. Nematerialna povračila: organizacijska kultura, 
pripadnost organizaciji, dobro počutje ipd. 
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Po Jančiču (1998) na podlagi raziskave leta 1988 interno trženje razumemo kot proaktivno 

participativno filozofijo upravljanja organizacij, ki temelji na prostovoljni vključitvi čim več 

zaposlenih v načrtovanje in izvajanje upravljanja organizacije. Kot taka je filozofija internega 

trženja zrcalna podoba trženjske naravnanosti podjetja navzven, k svojim potrošnikom, 

partnerjem, dobaviteljem in drugim deležnikom. Ne moremo imeti zadovoljnih kupcev, če 

prej nimamo zadovoljnih zaposlenih, saj so ti v posrednem ali neposrednem stiku s potrošniki 

(Podnar 2003). Na zaposlene moramo gledati kot na interne potrošnike z določenimi 

potrebami, željami in zahtevami (Jančič 1997).  

Po Jančiču (1999, 62) je koncept internega trženja v načelu zrcalna podoba zunanjega trženja, 

zasnovanega na načelih družbene menjave. Kar ju loči, so narava izdelka oziroma storitve, ki 

vstopa v proces menjave, in lastnosti obeh menjajočih strani. Jančič (1999, 83) kot naravo 

izdelka pojmuje delovno mesto in njemu pripadajoč skupek naslednjih lastnosti: 

– ustrezno delovno mesto, 

– ustrezna plača in dodatne ugodnosti,  

– bližina kraja zaposlitve, 

– ustrezni sodelavci in predpostavljeni,  

– ustrezne delovne razmere,  

– možnosti osebnega razvoja in napredovanja in 

– ustrezno interno trženje.   

2.4.2 Odnosi z notranjo javnostjo 

Odnosi z javnostmi se ukvarjajo z ljudmi (odnosi, vplivi, mnenji in spremembami v vedenju) 

(Fairchild 1999, str. 17). Ko govorimo o odnosih z notranjo javnostjo, mislimo na 

komuniciranje z zaposlenimi. Jefkins (1993, str. 229) pravi, da odnosi z javnostmi sestavljajo 

vse oblike načrtovane komunikacije, zunanje in notranje, med organizacijo in njeno javnostjo 

z namenom doseči posebno objektivno zadevajoče obojestransko razumevanje. Po Huntu in 

Grunigu (1995, po Florjančič in Ferjan 2000, 192) so odnosi z javnostmi formalna pot, po 

kateri organizacije komunicirajo z javnostmi. V tej magistrski nalogi se bomo osredotočili na 

notranjo javnost, druge javnosti in njihovi programi niso predmet te naloge.  

Med različnimi javnostmi so zaposleni bistvo vsake organizacije (Kitchen 1997, 81). Odvisno 

od njihovega zaznavanja v organizaciji komunicirajo z ostalimi javnostmi pozitivno ali 

negativno. Smith (2014, 70) pravi, da bo organizacija uspešna, če so zaposleni obveščeni, 

motivirani in delujejo skladno s poslanstvom organizacije. Vsakega zaposlenega v 

organizaciji je treba obravnavati celovito, ne le kot nosilca delovne sile. Jančič (1990, 130) 

meni, da se strokovnjaki s področja stikov z javnostjo zavedajo, da so notranje javnosti tiste, 

ki so najobčutljivejše za način, kako se organizacija predstavlja tudi navzven. Ker ljudje 

pogosto potrebujejo več kot delo in plačilo, je treba v organizacijah skrbeti tudi za odnose z 

notranjo javnostjo. Metode internega komuniciranja z notranjo javnostjo so lahko: govori 
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vodilnih, napisana besedila, multimedijski odnosi in katerekoli druge oblike (Florjančič in 

Ferjan 2000, 202). Avtorja tudi navajata, da k oblikam komuniciranja z notranjo javnostjo 

sodijo tudi: individualni razgovori, razgovori s skupino, elektronska pošta, sporočila ob 

plačilnih listkih, hišni časopis in drugo. 

Vsaka organizacija deluje v okviru spleta različnih javnosti (Jančič 1999, 99). Javnost je 

katerakoli skupina, ki se dejansko ali potencialno zanima oziroma vpliva na sposobnost 

organizacije, da doseže svoje cilje. Javnost lahko pomeni ljudi v celoti, lahko pa posamezne 

skupine ljudi z zelo različnimi demografskimi, socialnimi in drugimi karakteristikami, ki sicer 

formalno niso organizirani, povezuje pa jih skupen interes (npr. okoljevarstveni, politični, 

ekonomski itd.) (Florjančič in Ferjan 2000, 192). Javnosti lahko opredelimo v nekaj splošno 

znanih skupin: komercialna (kupci, dobavitelji, konkurenca), splošna (splošna javnost, 

družba, interesne skupine), finančna (delničarji, investitorji, banke), mediji (radio, TV, 

časopisi …), oblast (centralna vlada, občina, zbornice, zakonodajna telesa) in notranja 

(zaposleni, sindikat).  

2.4.3 Opredelitev internega komuniciranja 

Interno komuniciranje je sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi v organizaciji in 

je v funkciji upravljanja in vodenja organizacije (Mumel 2008, 154). Cilj internega 

komuniciranja je zgraditi in kasneje tudi ohraniti zdrave in pozitivne odnose med zaposlenimi, 

kar ugodno vpliva na organizacijo ter na njeno delovanje in pojavljanje v javnosti. Kovačevič 

(2012, 7) meni, da so zaposleni pri svojem delu učinkoviti le, če so dovolj obveščeni in 

popolnoma razumejo cilje organizacije ter razumejo, kje je njihovo mesto v hierarhiji 

organizacije in kako lahko prispevajo k izpolnjevanju organizacijskih ciljev. Lahko rečemo, 

da so zaposleni ključni za uspešnost organizacije. Skupna značilnost odličnih organizacij je, 

da vidijo v zaposlenih svoje sodelavce in partnerje ter jih temu ustrezno tudi obravnavajo 

(Sfiligoj 1999, 73). Uspešno interno komuniciranje zagotavlja vitalno podporo celotnemu 

organizacijskemu komuniciranju, da ohranja dobro obveščene tako zaposlene kot vodstvo, s 

tem pa krepi skupinski duh pripadnosti, ki organizaciji pomaga reševati krizne situacije 

(Kovačevič 2012, 7). 

Zadovoljstvo zaposlenih z organizacijo, v kateri delajo, je dober pokazatelj tega, da interno 

komuniciranje pomembno prispeva k učinkovitosti organizacije. Zaposleni morajo biti 

motivirani, čutiti morajo pripadnost organizaciji, razumeti morajo, kako lahko s svojim 

znanjem, sposobnostmi, z ustvarjalnostjo in delom prispevajo k rezultatom organizacije. Pri 

čemer pa morajo biti seznanjeni s poslanstvom, vizijo, strategijo in cilji organizacije in jih 

tudi razumeti. Vse to prispeva k temu: 

– da zaposleni predstavljajo organizacijo navzven skladno s podobo, ki jo želijo ustvariti 

vodje, 

– da zaposleni opravljajo dobro delo in s tem zadovoljujejo potrebe kupcev, 
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– da zaposleni dosegajo cilje organizacije: konkurenčno prednost in dobiček. 

Lutovec Lah (2010, 10) trdi, da izkustveno pravilo pravi, da dve tretjini ugleda podjetja 

naredijo zadovoljni zaposleni. To kaže na to, da sta dvosmeren pretok informacij in povratno 

obveščanje (interno komuniciranje) v organizaciji izrednega pomena. Izmenjava informacij 

znotraj organizacije je torej največja spodbuda za večji vložek zaposlenih v delo, večjo 

produktivnost in razvoj organizacije.   

Po Florjančiču in Ferjanu (2000, 105) proces komuniciranja v organizaciji lahko poteka:  

– med posamezniki (medosebna ali interpersonalna komunikacija poteka med dvema 

posameznikoma),  

– med posamezniki in skupino (komunikacija poteka v skupini ljudi, ki si prizadevajo 

doseči skupne cilje), 

– med skupinami (med skupinami znotraj organizacije ali družbe, ki si prizadevajo doseči 

nek cilj).  

Cilj in namen internega komuniciranja 

Spoznali smo, da je dobra interna komunikacija eden izmed ključnih dejavnikov uspešnosti 

organizacije. V primeru neustrezne komunikacije lahko nastanejo težave. Vodstvo in 

nadrejeni se morajo zavedati pomena ustrezne komunikacije, saj ta vodi k dolgoročnemu 

uspehu in razvoju ter k uresničevanjem poslanstva organizacije. Gojkoškova (2008) pravi, da 

interno komuniciranje povezuje zaposlene in spodbuja h konstruktivnemu in ustvarjalnemu 

sodelovanju, k zaupanju v vodstvo in ponosu na organizacijo, v kateri delajo.   

Theakerjeva (2004, 127) navaja Cutlipa (Cutlip, Center in Broom 1994), ki meni, da so »cilji 

interno komunikacije opredeliti, vzpostaviti in vzdrževati obojestransko koristen odnos med 

organizacijo in njenimi zaposlenimi, od katerih je odvisen uspeh ali neuspeh organizacije«. 

Cilj internega komuniciranja je torej, da se pri zaposlenih pridobi želeno, visoko motivirano 

podporo organizaciji in njenim ciljem. Če se zaposleni zavedajo načina delovanja, težav, 

ciljev in dogajanja v organizaciji, bodo učinkoviteje zastopali njene interese, tako na delu kot 

v prostem času (Theaker 2004, 175). 

Na podlagi zgoraj napisanega lahko povzamemo, da so cilji internega komuniciranja sledeči: 

– ustvarjanje pretoka informacij med zaposlenimi,  

– omogočanje dvosmerne komunikacije, 

– seznanitev zaposlenih s temeljnimi strateškimi usmeritvami organizacije,  

– gradnja identifikacije zaposlenih z organizacijo, prenašanje vrednot organizacije na 

zaposlene.  
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Po Mumelu (2008) je osnovni namen komuniciranja v organizaciji omogočanje obstoja in 

funkcioniranja organizacije. Po njegovem mnenju bi prenehanje komuniciranja v organizaciji 

hitro privedlo do razpada in propada organizacije. Nameni internega komuniciranja so:  

– identifikacija zaposlenih z organizacijo, 

– socializacija zaposlenih, 

– obveščanje in izobraževanje zaposlenih,  

– prepričevanje in animiranje zaposlenih, 

– doseganje lojalnosti in motivacije zaposlenih in 

– razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov. 

Arins (2013, 14) v svojem delu pojasnjuje, da sistem internega komuniciranja za učinkovito 

delovanje vsake organizacije zahteva tri samoohranitvene komunikacijske stopnje: 

komunikacijska pot za prenos pomembnih informacij, ki morajo biti zaposlenim vedno na 

voljo; baza informacij, kjer se hranijo vse pomembne informacije, in védenje, kje se vse te 

pomembne informacije v organizaciji hranijo in kako se jih uporablja. Avtor navaja, da 

morajo biti bistvene informacije posredovane vsem zaposlenim, da bi lahko razumeli položaj, 

cilje in vizijo organizacije, da morajo biti primerno hranjene (na strežniku, v podatkovni 

bazi), zaposleni pa morajo imeti na voljo tudi ustrezne kanale, da lahko do teh informacij 

dostopajo. V naslednjem podpoglavju spoznamo pisne, ustne in elektronske kanale internega 

komuniciranja.    

2.4.4 Kanali internega komuniciranja 

Kanali internega komuniciranja so sredstva, ki omogočajo prenos informacij znotraj 

organizacije. Organizaciji so za prenos informacij med sodelavci na voljo različni kanali 

interne komunikacije, običajno pa se uporablja kombinacija več sredstev. Seznam kanalov 

internega komuniciranja je pester, izbira pa je odvisna od več dejavnikov: značilnosti 

organizacije, osebja, lokacije delovnega mesta, osnovne potrebe po obveščanju in 

razpoložljivosti komunikacijskih orodij. Kanale internega komuniciranja delimo v tri 

kategorije: pisna, ustna in elektronska.  

V današnjih časih, v času informacijske tehnologije, pretežno prevladujejo elektronski kanali 

internega komuniciranja: internet, socialni mediji, pošiljanje spletnih sporočil ipd. Po njih 

najraje posegajo mlajše generacije (generacija X in Y). Gruban, Verčič in Zavrl (1998, 139) 

menijo, da je neposredno govorno komuniciranje pri zaposlenih najbolj zaželeno in 

najučinkovitejše. Kljub današnji tehnologiji in želeni besedi se danes organizacije odločajo, 

da s svojimi zaposlenimi komunicirajo preko natisnjenih publikacij. Po Gojkoškovi (2008) je 

najbolj priljubljeno orodje pisne interne komunikacije v organizaciji interno glasilo. Tudi 

Gibbons (2010) pravi, da raziskave trga kažejo na to, da zaposleni radi berejo interno revijo. 

Prav zaradi tega vse več organizacij v svojo dolgoročno strategijo internega trženja vključi 

tudi izdajanje interne revije (Senić 2011b).  
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V nadaljevanju naloge si poglejmo najpogostejše in najobičajnejše kanale internega 

komuniciranja, preko katerih organizacije na svoje zaposlene prenašajo poleg pravil, 

predpisov in vrednot tudi splošne informacije, podatke, načrte, cilje, politiko in strategijo 

organizacije.  

Kanali pisnega internega komuniciranja 

Široko uporabno sredstvo komuniciranja in običajno ozko usmerjeno v določeno skupino 

prejemnikov ter primerno za obravnavanje zapletenejših, obsežnejših in bolj razvejanih vsebin 

je pisno komuniciranje. Sporočilo je pri kanalih pisnega komuniciranja kodirano v pisavo, 

torej v grafični zapis besed. Prednost tovrstnih sredstev je v njihovi trajnosti in zanesljivosti 

(Arins 2013, 17), saj jih lahko obdržimo, shranimo, posredujemo drugim in jih uporabimo 

kasneje. Zaradi dosegljivosti in otipljivosti se jih lahko prebira kjerkoli in kadarkoli (FEIEA 

2001, 43).  

Po Mumelu (2008, 165), Mihaljčiču (2006, 88) in Kavčiču (2008, 84–85) sredstev pisnega 

internega komuniciranja ne uporabljamo vedno, ampak le če:   

– takojšen odziv prejemnika ni tako pomemben, 

– je sporočilo podrobno, kompleksno in zahtevno oziroma težje razumljivo, 

– sporočilo vsebuje veliko podatkov,  

– je potreben oziroma pomemben trajen in veljaven zapis oziroma je treba sporočilo 

shraniti, 

– je pomembno, da pri posredovanju sporočila ni napak in popačitev, 

– so sogovorniki na različnih krajih in bi se težko sestali. 

Poleg interne revije, ki jo bomo podrobneje obravnavali v naslednjem poglavju, so tipični 

kanali pisnega internega komuniciranja še: anketa in anketni vprašalnik, brošura, revija bilten, 

časovni načrt izvedbe dejavnosti, naslovljena pošta, letak, nabiralnik vprašanj, predlogov in 

idej zaposlenih, poročilo, priročnik za zaposlene, oglasna deska, letna poročila, finančna 

poročila za zaposlene, tiskani propagandni material.  

Več avtorjev (Seitel 2004, 264; Cutlip 1994, 264; FEIEA 2001, 43) navaja, da tiskane 

publikacije kljub ogromnemu tehnološkemu napredku in vedno večji uporabi računalnika in 

ostalih modernih tehnoloških sredstev ostajajo glavni medij internega komuniciranja v večini 

organizacij. 

Kanali ustnega internega komuniciranja 

Ustno oziroma govorno komuniciranje je hitro, običajno vsebuje tudi povratno obveščanje in 

omogoča sočasno komuniciranje več ljudi. Sporočilo je pri kanalih ustnega komuniciranja 
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kodirano v govor, misel je posredovana s pomočjo govorjene besede. Govorno komuniciranje 

je lahko:  

– neposredno in osebno, ko sta sogovornika skupaj; 

– neposredno in neosebno ko se sogovornika pogovarjata npr. po telefonu (fizično nista 

skupaj); 

– posredno in neosebno, ko se sogovornika pogovarjata s pomočjo tehničnih pripomočkov: 

govorna pošta, sporočilo na telefonski tajnici ... 

Po Mumelu (2008, 169) sredstva ustnega internega komuniciranja uporabljamo, če:  

– želimo takojšen odziv prejemnika,  

– je sporočilo preprosto in razumljivo,  

– trajen zapis ni potreben,  

– s sogovornikom ni težko izvesti osebnega srečanja ali omogočiti govornega stika.   

Prednost ustnega internega komuniciranja je možnost takojšnje dvosmerne komunikacije. Ko 

se sogovorniku pojavijo vprašanja in nejasnosti, sta mogoča takojšen odgovor in dodatna 

razlaga, če je to potrebno. Največja pomanjkljivost tovrstnega kanala pa je, da se vsebina hitro 

pozabi, pa tudi v napačni interpretaciji prejetega sporočila.  

Najpogostejši kanali ustnega internega komuniciranja so razgovor, osebni pogovor, sestanek, 

telefonski razgovor, službeno kosilo, službena večerja, obhod, redni letni razgovor, psihološka 

pogodba, mentorstvo, izmenjava in obisk.   

Raziskave kažejo, da je neposredno govorno komuniciranje pri zaposlenih najbolj zaželeno in 

najučinkovitejše (Gruban, Verčič in Zavrl 1998, 139). Tudi Cutlip (1994, 269) meni, da se 

mora vodstvo organizacije zavedati, da so vsi že omenjeni kanali internega komuniciranja 

lahko le dopolnilo in ne nadomestilo pogovornemu internemu komuniciranju, ki je nujno 

potrebno za dobre odnose vodstva organizacije z zaposlenimi. 

Kanali elektronskega internega komuniciranja 

Nove tehnologije in možnosti njihove konvergence so in še danes pomembno vplivajo na 

proces komuniciranja. Danes se pri komuniciranju množično uporabljajo kanali, ki za pomoč 

pri prenašanju sporočil uporabljajo elektrone. To so elektronske naprave: telefon, telefaks, 

televizija ..., ki jih lahko uporabimo za prenos govora ali slike (pisava) ali obojega hkrati 

(Mumel 2008, 173). Tako se dosežeta večja hitrost prenosa sporočila in posledično večja 

učinkovitost. Obveščenost zaposlenih je hitrejša in boljša, kar bi lahko posledično vplivalo 

tudi na učinkovitejše izvajanje delovnih procesov. Prednost uporabe tovrstnih orodij 

komuniciranja je v hitrosti in natančnosti prenosa sporočila, slabost pa v visokih stroških 

vzdrževanja opreme, nedelovanju prenosa sporočil ob izpadu elektrike, nekatere naprave ne 

omogočajo takojšnjega povratnega prenosa in seveda v zmanjševanju medosebnega 
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komuniciranja ter vedno večji skrbi za varnost podatkov, ki so z naraščanjem zunanjih 

elektronskih povezav nenehno izpostavljeni vdorom raznih računalniških mojstrov (FEIEA 

2001, 48). 

Najpogosteje uporabljani elektronski kanali internega komuniciranja so telefon, telefaks, 

skener in računalnik, ki omogoča elektronsko pošto, internet in intranet, glasovno pošto, 

elektronsko oglasno desko, telekonferenco in videokonferenco.  

2.5 Interna revija 

Spoznali smo, da organizacije za prenos informacij med zaposlenimi uporabljajo različne 

kanale interne komunikacije. V tem podpoglavju bomo podrobneje spoznali interno revijo, 

enega izmed najbolj priljubljenih kanalov pisne inetrne komunikacije v organizaciji. V 

poglavju bralcu predstavimo, da se organizacije odločijo za izdajanje interne revije, ko ne 

morejo več zaradi veliko zaposlenih v organizaciji z vsakim komunicirati osebno in želijo 

zaposlene obveščati in seznanjati s cilji podjetja, z aktualnimi dogodki in novostmi, z 

informacijami o novih sodelavcih, jim ponuditi razne nasvete in omogočiti sodelovanje preko 

nagradnih iger in kvizov. Tako interna revija zaposlene ne samo obvešča, ampak tudi 

vzpostavi vez med organizacijo in zaposlenim.   

V organizacijah se že dolgo zavedajo, da je potrebno v prvi vrsti najprej zaposlene obveščati o 

stanju in delovanju organizacije. Z izdajo publikacij vodstvo doseže ta namen oziroma cilj. 

Interno glasilo je najbolj priljubljeno orodje pisne interne komunikacije v podjetju 

(Gojkovšek 2008). V splošen izraz interno glasilo sodijo trije tipi tiskanih publikacij, ki jih 

organizacije najpogosteje uporabljajo, gre za interni časopis, bilten oziroma informativno 

pismo in interno revijo. Interni časopis je tabloidni časopisni format s štirimi ali petimi 

stolpci, primeren tudi za manjše organizacije, ki imajo veliko dejanskega informativnega 

gradiva in so novice z vidika zaposlenih pomembne. Vsekakor pa je nujen, saj zaradi velikosti 

organizacije vodstvo ne more več osebno komunicirati z vsemi zaposlenimi (Gruban, Verčič 

in Zavrl 1997, 139). Bilten je gradivo na nekaj straneh. Organizacije ga običajno pripravijo ob 

posebnih priložnostih. Bralcu podaja le informacije s področja teme, povezane z izdajo 

biltena. Običajno vsebuje kratke prispevke o novostih. Zadnji tip tiskanih publikacij, interno 

revijo, predstavimo v nadaljevanju magistrske naloge, v podpoglavju 2.5. Kateri tip internih 

glasil bo posamezna organizacija uporabila, pa je odvisno od tega, kako pogosto želijo 

publikacijo izdajati, kakšni naj bodo format, obseg in vsebina glasila. V nalogi se bomo 

osredotočili na tip glasila interna revija, ki vsebuje daljše članke (zgodbe), barvne fotografije 

in je natisnjena na bolj kakovostnemu papirju. 

Natisnjen izvod interne revije je še vedno najpomembnejša oblika interne komunikacije in je 

kot tak popularen medij interne komunikacije po vsem svetu (Jefkins 2000, 77). Avtor še 
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navaja, da omogoča interna revija interne komuniciranje v treh različnih smereh: navzgor, 

navzdol in navpično.   

2.5.1 Namen in cilj interne revije 

Osrednje funkcije javnih občil so obveščati, oblikovati javno mnenje, vzgajati in zabavati 

(Košir 1988, 14). Po Huntu in Grunigu (1995, 248) ima vsaka publikacija, ne glede na vrsto, 

običajno dva jasna namena: posredovati posebne informacije posebni javnosti in posledično 

pozitivno krepiti kognicije in stališče do organizacije. Lahko povzamemo, da želi z interno 

revijo organizacija obveščati o stanju in delovanju organizacije, motivirati člane in ljudem 

pokazati, da je njihova organizacija vredna, da so njeni člani.  

Interna revija v organizaciji zagotavlja reden pretok uradnih informacij o delovanju 

posamezne organizacije, bralca seznanja z najnovejšimi dogajanji v organizaciji, jim daje 

nasvete in jih zabava. Ko zaradi velikosti organizacije vodstvo ne more več osebno 

komunicirati z vsemi zaposlenimi, je interna revija pomembno orodje internega 

komuniciranja, preko katerega zaposlene seznanja ne samo s cilj, poslanstvom, vizijo, 

strategijo, aktualnimi dogajanji, pač pa jih tudi motivira. To prispeva k uspešnim odnosom z 

zaposlenimi in tudi s poslovnimi partnerji. Zaposleni so namreč prvi ustvarjalci podobe 

svojega podjetja v javnosti in ni boljše reklame, kot je zadovoljen zaposleni, ki pozitivno 

vpliva tudi na rezultate podjetja. Zaposleni morajo čutiti pripadnost podjetju, razumeti 

morajo, kako lahko s svojim znanjem, sposobnostmi, z ustvarjalnostjo in delom prispevajo k 

rezultatom podjetja. 

Senić (2011b) pravi, da raziskave po Evropi kažejo, da 82 % prejemnikov korporativnih revij 

te aktivno bere po 45 minut, 64 % pa jih v roke vzame vsaj še enkrat. Podatek kaže na to, da 

zaposleni interno revijo berejo. Prav zaradi tega vse več organizacij v svojo dolgoročno 

strategijo internega trženja vključi tudi izdajanja interne revije (Senić 2011b). Če interna 

revija ni cenjena pri bralcih, je izdajanje interne revije zapravljanje denarja (Jefkin 2000, 77). 

Da pa bo interna revija učinkovita, torej da bo dosegala zastavljene komunikacijske cilje, ki 

jih organizacija natančno definira, je treba natančno opredeliti namene in cilje izdaje interne 

revije. Še pred izdajo interne revije mora organizacija vedeti, kaj želi z interno revijo doseči in 

zakaj želi interno revijo izdajati.  

2.5.2 Vsebina interne revije 

Vsebina interne revije je najpomembnejši element revije, saj mora biti prilagojena ciljni 

skupini. Na prvem mestu je torej sporočilo. Najpomembneje je definirati in načrtovati, kaj 

organizacija želi notranji javnosti sporočiti in s kakšnim namenom (Gojkošek 2008). Vsak 

delček interne revije mora biti vnaprej natančno opredeljen.  
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Urednik interne revije je sam zadolžen za ideje in za sestavo vsebine posamezne izdaje. Pri 

tem pa si lahko pomaga z izvajanjem anket (Jefkins 2000, 76) med zaposlenimi, da bi 

ugotovil, kaj jih zanima in kaj je bralcem na splošno všeč, torej o čem bi radi brali. 

Poznavanje, o čem zaposleni želijo brati in kaj želijo vedeti, omogoča uspešnejšo interno 

komunikacijo. Vodstvo organizacije lahko skupaj z uredniki internih revij prilagodi vsebine in 

uredniško politiko. Da bo urednik imel čim več informacij, se mora udeleževati sestankov v 

organizaciji, saj mu to lahko predstavlja potencialno temo in zgodbo. Koristni so pogovori z 

oddelčnimi vodji in obhodi po organizaciji, da bo na tekočem glede novosti v podjetju, tako z 

razvojnimi, organizacijskimi kot tudi prostorskimi. Za pridobivanje novih idej zaposlenih se 

lahko postavijo skrinjice idej, predlogov in želja zaposlenih in vzpostavijo mreže dopisnikov. 

Tako lahko vsi zaposleni prispevajo k vsebini posamezne publikacije. Da je interna revija 

revija notranje javnosti, mora biti pri njenem ustvarjanju vključenih čim več zaposlenih 

(Gojkošek 2008). Gojkoškova (2008) pojasnjuje, da je danes posameznik vse bolj usmerjen v 

soustvarjanje svojega okolja, zato naj se v interno revijo vnaša interaktivne oblike 

komuniciranja prek nagradnih iger, kvizov, vključevanja zaposlenih v vsebino, prepletanja 

sporočil s sporočili iz drugih kanalov internega komuniciranja.  

Po Bivinsu (2004, 114–115) naj vsaka interna revija vsebuje naslednje priporočljive, t. i. trde 

novice in deleže vsebine: 

– 50 % informacij o organizaciji (lokalno, nacionalno in mednarodno), 

– 20 % informacij o zaposlenih (ugodnosti za zaposlene, ki jim jih nudi organizacija, 

kakovost življenja ...), 

– 20 % relevantnih informacij, ki pa ne izvirajo iz organizacije (konkurenca, lokalna 

skupnost ...), 

– 10 % t. i. mehkih in osebnih novic. 

Med trde novice prištevamo informacije o organizaciji in zaposlenih ter informacije, ki ne 

izvirajo iz organizacije (zgoraj naštete prve tri alineje). Pod pojmom mehke novice se 

razumejo informacije o napredovanju, nagradah za posebne dosežke, rekreaciji, družabnih 

dogodkih ipd.  

Treba je določiti obseg in format interne revije, tip papirja, število prejemnikov in način 

odpošiljanja. Koliko strani bo posamezen izvod vseboval, je odvisno od predvidene vsebine, 

vloge fotografij, infografike
2
 in ilustracij. V splošnem pa velja, da naj ima posamezen izvod 

vsaj 24 strani (Pulizzi 2010). Treba je tudi določiti velikost (širina in višina) interne revije 

skladno s sporočilom in vsebino, pri čemer pa je treba upoštevati tudi način distribucije. Če se 

interna revija pošilja zaposlenim po pošti, se pri izbiri formata upošteva tudi velikost 

                                                 

2 Infografika oziroma informacijska grafika je predstavitev informacij z grafičnimi elementi na 
zanimiv način. Gre za prikaz podatkov z grafični elementi. 
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povprečnega poštnega predalčnika. Za lahko berljivost interne revije in kakovost natisnjenih 

fotografij sta pomembni tudi izbira tipa papirja
3
 in gramatura.     

Ko so izpolnjene vsebinske zahteve interne revije in njen koncept, je na vrsti dobro 

oblikovanje, ki dodatno pritegne bralca. Poglavitno je dobro uravnoteženje besedilnih in 

slikovnih prikazov. Na splošno velja, da bralci niso naklonjeni predolgim besedilom, da 

kakovostna in predvsem sporočilno bogata fotografija pove več kot množica besed (Gojkošek 

2008). Interna revija mora tudi vizualno odsevati naravo in kulturo podjetja, že na prvi pogled 

mora biti prepoznavna, da se lahko zaposleni z njo poistovetijo in jo vzamejo za svojo. 

Da bo interna revija učinkovita, mora izhajati redno in vsaj štirikrat na leto (Pulizzi 2010). 

Organizacija se lahko odloči, ali bo izdajala mesečnik, šestkrat ali štirikrat na leto ... Ne glede 

na število izdaj v letu je pomembno, da pri vsaki izdaji sledi zgoraj navedenim tako 

vsebinskim kot tudi oblikovnim konceptom interne revije, da bo ta ne samo učinkovita, 

temveč tudi vznemirljiva in privlačna za branje. Videz in vsebina morata nastajati skupaj, le 

tako bo nastajala tudi interna revija, ki jo bodo bralci komaj čakali, vsakič znova (Senić 

2013).  

Izdajanje revije je povezano tudi s stroški in z veliko časa (Senić 2013). Zato je tudi zelo 

pomembno, da organizacije še pred izdajanjem revije natančno določijo njen koncept, saj je v 

nasprotnem primeru izdajanje revije nedobičkonosno. Tudi Senić (2011a) pravi, da interna 

revija brez vsebinskega in oblikovnega koncepta ne bo učinkovita in gre le za zapravljanje 

denarja.   

Gruban (2005) v svojem delu pojasnjuje, da so številne raziskave internega okolja organizacij 

pokazale, da zaposleni cenijo, kar jim lahko ponudijo interne revije – namesto novic so to 

poglobljene analize in razlage, namesto novejših novic (kaj se je zgodilo) interpretacije 

pomenov (zakaj se je zgodilo in kaj se še utegne zgoditi). Avtor tudi meni, da danes interne 

revije pridobivajo in ne izgubljajo na teži, veljavi in vplivu. Zaposleni želijo vedeti osrednje 

informacije (Gruban 2005):  

– kakšne spremembe se dogajajo in zakaj, 

– cilje podjetja in vizijo, 

– razloge za poslovne odločitve in  

– kako bodo spremembe vplivale nanje osebno.  

Danes, ko prevladujejo pretežno elektronski kanali internega komuniciranja, se organizacije 

kljub temu odločajo, da s svojimi zaposlenimi komunicirajo preko natisnjene publikacije, 

preko interne revije. Na vsaj 24 straneh, kjer besedilni del bogati slikovni material, lahko 

organizacija hkrati več zaposlenih obvešča in seznanja s poslanstvom in cilji organizacije, z 

                                                 

3
 Poznamo več tipov papirja. Naj jih navedem nekaj: gloss – svetleči, mat – nesvetleči, silk – svilen, 

ekološki, brezlesni. 
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aktualnimi dogajanji in novostmi v organizaciji, z informacijami o novih sodelavcih, jim nudi 

raznolike nasvete in omogoča dvosmerno komunikacijo preko nagradnih iger in kvizov ter na 

zaposlene prenaša vrednote organizacije. Kako posamezniki komunicirajo, pa je odvisno od 

njihove starosti oziroma generacijske pripadnosti. V naslednjem poglavju bomo spoznali, 

kako posamezniki glede na starost oziroma generacijsko pripadnost komunicirajo v zasebnem 

in delovnem okolju. V empiričnem delu naloge pa bomo ugotavljali, kakšen pomen 

pripisujejo zaposleni izbrane organizacije interni reviji glede na generacijsko pripadnost.  
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3 MEDGENERACIJSKO KOMUNICIRANJE 

Spoznali smo, da ljudje med seboj komuniciramo vedno in povsod, da ne moremo obstajati, 

ne da bi komunicirali. Komuniciramo lahko na različne načine in pri tem uporabljamo 

različne komunikacijske kanale in sredstva komuniciranja. Kako bomo komunicirali, pa je 

odvisno tudi od naše starosti oziroma generacijske pripadnosti. V letih odraščanja so 

posamezniki, ki so odraščali v enakem časovnem obdobju, izoblikovali sistem vrednot, 

stališč, prepričanj in pričakovanj, ki močno vplivajo na ravnanje vsakega posameznika. Zaradi 

razvoja tako tehnologije kot tudi družbe pa posamezniki odraščajo v različnih okoljih. Vse to 

močno vpliva tudi na način komuniciranja tako v zasebnem kot tudi v delovnem okolju. Ta pa 

se iz generacije v generacijo močno razlikuje. Namen poglavja je predstaviti pomen 

generacije, štiri vrste generacij, značilnosti pripadnikov posamezne generacije, kaj jih je 

zaznamovalo, kako se ravnajo, kako komunicirajo in zakaj posamezniki, rojeni v enakem 

časovnem obdobju, podobno ravnajo in komunicirajo. S spoznavanjem značilnosti 

posameznih generacij lahko prispevamo k boljšemu medsebojnemu razumevanju in 

medsebojni komunikaciji tudi na delovnem mestu. 

Vsakodnevno se srečujemo s posamezniki, ki so po eni strani pozorni sogovorniki, ki na 

delovnem mestu kot kanal komuniciranja najraje uporabljajo pogovor, po drugi strani pa so 

tudi taki posamezniki, ki komunicirajo kratko in jasno, na delovnem mestu pa najraje po 

telefonu. Vedno bolj pa se pojavljajo posamezniki, ki kot kanal komuniciranja najraje 

uporabljajo sodobna sredstva komuniciranja, kot so elektronska pošta, SMS-sporočila, Skype 

in bloge tako v zasebnem življenju kot tudi na delu. Na način delovanja predstavnikov 

posameznih generacij v svetu okrog sebe in medsebojnega komuniciranja vplivajo različne 

družbenoekonomske značilnosti. Sociološko gledano se značilnosti družbe v času odraščanja 

pripadnikov različnih generacij močno razlikujejo. Vrednote, načini komunikacij, spoštovanje 

avtoritete, dostopnost in razširjenost tehnoloških ter drugih potrošnih dobrin so bile v letih 

odraščanja vsem posameznikom različne. Vse to je močno vplivalo na razvoj vrednot in 

načina delovanja posameznikov. Razlike v medgeneracijskem komuniciranju obstajajo 

(Brečko 2010). Raziskave (npr. Brečko 2010; Hammill 2005; Becton, Walker in Jones-

Farmer 2014) kažejo, da ljudje uporabljamo različna sredstva in orodja komuniciranja glede 

na to, kateri generaciji pripadamo. Spoznati različne načine komunikacije predstavnikov 

različnih generacij nam omogoča uspešnejšo komunikacijo in tudi vpliva na manjšo količino 

medsebojnih konfliktov (Draškovič 2010). Še preden pa spoznamo značilnosti pripadnikov 

posamezne generacije in kako komunicirajo na delu, si poglejmo, kaj pojem generacija 

pomeni in katere generacije poznamo.  

3.1 Generacija 

V tem delu podrobneje opredelimo pojem generacija in kako ter zakaj posameznike 

razvrščamo v štiri skupine generacij: veterani, otroki blaginje (pravimo ji tudi generacija baby 
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boom), generacija X in generacija Y. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSJK 2015) je 

generacija opredeljena kot ljudje približno iste starosti, ki živijo v istem času in imajo 

podobne interese ali nazore. Generacije se oblikujejo na podlagi velikih družbenih, 

ekonomskih, političnih in zgodovinskih dogodkov. Karl Mannheim (1952) je opredelil 

generacijo kot skupino posameznikov, ki jih druži podoben pogled na svet, kar je posledica 

izpostavljenosti skupnim socialnim in zgodovinskim dogodkom v enakem časovnem obdobju 

skozi leta odraščanja (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 2014, 34). Med skupinami posameznikov, 

ki so rojeni in vzgojeni v enakem zgodovinskem in družbenem kontekstu in si delijo podobno 

mišljenje, se ustvarjajo aktualne socialne in duhovne interakcije in imajo skupen sistem 

predelave doživljajev in izkustev (Vincent 2015). Murphyeva in Rainesova (2007) menita, da 

so pripadniki posamezne generacije skozi leta izobraževanja kodirani s podatki, kaj je prav in 

kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je elegantno in kaj neelegantno, delijo si niz skupnih 

izobraževalnih dogodkov in trendov: naslovnice in junaki, glasba in moda, način vzgoje in 

izobraževalni sistem. Vsako generacijo označujejo drugačne družbenoekonomske značilnosti, 

ki vplivajo na to, kako bodo predstavniki delovali v svetu okrog sebe (Draškovič 2010, 16). 

Danes se v delovnem okolju srečujejo različno stari ljudje. Staranje prebivalstva je 

demografski trend, ki nas spremlja in se mu ne moremo izogniti. Zaradi staranja prebivalstva 

in kasnejšega upokojevanja v ospredje prihajajo generacijske razlike med zaposlenimi 

(Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 2014, 27). Štiri različne generacije, in sicer veterani, otroci 

blaginje, generacija X in generacija Y, opravljajo delo drug ob drugem, sprejemajo odločitve 

in iščejo rešitve, oblikujejo izdelke, vodijo procese inustrežejo svojim strankam. Šestina Čož 

(2015, 84) v svojem delu navaja, da je bilo po podatkih raziskave iz leta 2005 v Sloveniji 8 % 

pripadnikov veteranov, 37 % pripadnikov generacije otrok blaginje, 34 % pripadnikov 

generacije X in 12 % pripadnikov generacije Y. Sestavo prebivalstva Slovenije po starosti in 

spolu lahko nazorno prikažemo s prebivalstveno piramido (slika 1). Piramida v obliki, ki 

spominja na vazo, je značilna za staro prebivalstvo. Tudi projekcije prebivalstva Slovenije 

kažejo, da se bo Slovenija relativno kmalu soočila s staranjem prebivalstva (Širok, 2011). V 

Sloveniji naj bi se po srednji možnosti projekcije prebivalstva EUROPOP 2010 delež ljudi v 

starosti 80 let in več med skupnim prebivalstvom povečal s 4,7 % (podatek za leto 2015) na 

12,7 % (podatek za leto 2060) oziroma z 98.991 na 261.361 prebivalcev. Leta 2015 so starejši 

(prebivalstvo v starosti 65 let ali več) predstavljali 17,5 % prebivalstva, leta 2060 pa bo v tej 

starostni skupini skoraj vsak tretji prebivalec Slovenije (Statistični urad RS 2011) (slika 2). 

Staranje prebivalstva bo zmanjšalo močno postaralo delovno silo in vodi k podaljševanju 

delovne dejavnosti (Širok 2011). Zaradi naraščanja starega prebivalstva in kot kaže vse 

večjega upokojevanja pripadnikov starejših generacij, manjšega prihoda pripadnikov novih 

generacij in podaljševanja delovne dejavnosti se bo to tudi močno odražalo na načinu 

komuniciranja na delovnem mestu. Na delovnem mestu se bodo srečevale generacije, katerih 

razlike bodo močno vidne ne samo v letih, temveč tudi v načinu življenja, vrednotah, stališčih 

in delovni etiki. Zaradi vedno večjih generacijskih razlik na delovnem mestu bo oziroma je že 
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pristop k medgeneracijski raznolikosti v komuniciranju nujno potreben, da organizacije 

ustvarijo ustrezne sisteme medsebojnega komuniciranja na vseh ravneh.  

 

Slika 1: Prebivalstvena piramida, Slovenija, leto 2016 

Vir: Statistični urad RS 2016. 

 

Slika 2: Projekcija deležev prebivalstva, starejšega od 65 let, v populaciji, Slovenija 

Vir: Statistični urad RS 2011. 

V empiričnem delu naloge bomo ugotavljali, ali je interna revija kot kanal pisnega internega 

komuniciranja v kontekstu generacijskih sprememb primeren medij interne komunikacije. 

Zanima nas, ali interno revijo zaposleni različne starosti berejo in ali jim interna revija glede 

na starost predstavlja vir informacij. Da pa bi lahko razumeli proces komuniciranja v 

organizaciji glede na leta zaposlenih in se ustrezno ravnali, si v nadaljevanju poglejmo, kako 
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so generacije opredeljene, katere so značilnosti komuniciranja pripadnikov posamezne 

generacije in zakaj pripadniki iste generacije ravnajo in komunicirajo podobno.  

3.2 Opredelitev generacij 

V tem delu podrobneje predstavimo posamezne generacije, ki danes nastopajo na trgu delovne 

sile. V slovenskih podjetjih so danes prisotne štiri različne generacije: veterani, otroki blaginje 

(tudi generacija baby boom), generacija X in generacija Y (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 

2014, 27). Vendar so veterani večinoma že upokojeni in ne nastopajo več na trgu delovne sile. 

Večji del delovne sile danes predstavljajo pripadniki generacij X in Y (Žagar 2009). Na trg 

delovne sile pa bo v prihodnjih letih vstopila povsem nova generacija, generacija Z, to je po 

mnenju nekaterih avtorjev (npr. Šetina Čož 2015, 87; Collier 2009) generacija, rojena po letu 

2000. Posameznike uvrstimo v posamezno generacijo na podlagi letnice rojstva. A različni 

avtorji (Murphy in Raines 2007; Ažman Ruzzier in Škerlavaj 2014; Brečko 2010; Boštjančič 

2011; Hammill 2005; Zemke, Raines in Filipczak 2000) posameznike po letnici rojstva 

različno opredeljujejo v generacije, saj mejnike posameznih generacij različno definirajo. 

Odločili smo se, da predstavimo delitev generacij po Brečko (2010). Za našo raziskavo je ta 

delitev najprimernejša, saj opredelitev generacijske časovne linije ustreza opredelitvi 

organizacije, v kateri bomo izvedli raziskavo, z manjšimi prilagoditvami glede na starostne 

meje zaposlenih. Za razliko od drugih generacijskih časovnih linij so starostne meje ustrezno 

razporejene glede na leta zaposlenih v proučevani organizaciji. 

Posameznikom, rojenim pred letom 1945, pravimo veterani, lahko pa bi jih poimenovali tudi 

generacija druge svetovne vojne. To je edini najpomembnejši dogodek v dobi odraščanja te 

generacije. Rojenim med letoma 1946 in 1965 pravimo bumersi oziroma generacija baby 

boom. V prvih letih po drugi svetovni vojni se je v Sloveniji rodilo med 28.000 in 31.000 

otrok, v obdobju od 1949 do 1953 pa absolutno največ otrok po drugi svetovni vojni, 

povprečno 34.000 letno (Statistični urad RS 2009). To je povojna generacija, takrat se je 

število rojstev močno povečalo, od tod tudi poimenovanje te generacije kot baby boom. 

Posameznikom, rojenim med letoma 1966 in 1985, pravimo generacija X, tistim, rojenim med 

letoma 1986 in 2000, pa generacija Y.  

Preglednica 1: Časovna razporeditev generacij glede na letnico rojstva 

 

Poimenovanje generacije 

 

Leto rojstva v obdobju med 

Starost pripadnikov v letih 

med  

Veterani  1920–1945 71 in 96 

»Bumersi« (baby boom) 1946–1965 51 in 70 

Generacija X 1966–1985 31 in 50 

Generacija Y 1986–2000 30 in 16 

Vir: Brečko 2010, 10. 
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Kljub opredelitvi generacij po letnicah rojstva pa vendarle ne moremo le na podlagi letnice 

vseh posameznikov opredeliti v posamezno generacijo, saj se posamezniki lahko identificirajo 

tudi z značilnostmi ne le ene, temveč dveh generacij. Opredelitev posameznikov kot 

pripadnikov posamezne generacije je bolj stanje duha kot bioloških let. V podpoglavjih, ki 

sledijo, bomo na kratko predstavili značilnosti posameznih generacij; kaj jih je zaznamovalo, 

kaj so njihove značilnosti in katere so njihove vrednote. V nadaljevanju tega podpoglavja so 

navedene značilnosti posameznih generacij, ki naj bodo splošno vodilo, ki nam pomaga 

razumeti, kako posamezne generacije delujejo, mislijo, se ravnajo in komunicirajo.  

3.2.1 Veterani 

To je generacija ljudi, rojenih v obdobju med letoma 1920 in 1945. Danes v delovnem okolju 

le redko srečamo posameznike, stare več kot 71 let. Večinoma so se že upokojili in tako 

izstopili iz delovnega okolja. To generacijo so zaznamovala druga svetovna vojna in leta 

pomanjkanja po njej (Draškovič 2010, 17; Tolbize 2008, 2; NOAA 2006). V tem 

zgodovinskem obdobju so potekale gradnje in obnove objektov, prostovoljno delo in mnogo 

delovnih akcij. Solidarnost je bila pogoj za preživetje, prav tako je prevladovalo timsko delo 

(Novak 2007, 30). To je generacija, ki je bila vzgojena v avtoritarnem slogu, disciplini in 

strogosti. Tehnologija, ki jim je najbolj krojila življenje, je bila radio (Novak 2007, 30). 

Njihove vrednote so predanost in žrtvovanje, trdo delo, podrejenost, zakon in red, spoštovanje 

avtoritete, potrpežljivost, spoštovanje, nagrada za delo na dolgi rok (Draškovič 2010, 17). Po 

naravi so tihi in spoštujejo zasebnost. To je generacija intenzivnih osebnih stikov. NOAA 

(2006) in Cibull (2013) opredeljujeta veterane kot zasebne in tihe; ki verjamejo v plačilo 

članarin; se pogosto počutijo, kot da jih njihovo delo definira; za katere je njihova beseda 

njihova obveznost; spoštujejo avtoriteto; so družabni in navezani na svoje stvari, ki se jih ne 

želijo znebiti. So konservativni v stilu oblačenja in pri uporabi jezika, delo vidijo kot 

privilegij, imajo močno delovno etiko, disciplina, stabilnost in izkušnje pa jih kot zaposlene 

definirajo kot nepogrešljive (Murphy in Raines 2007, 9). Veterani trdo delajo, spoštujejo 

avtoriteto in so predani delu (Hammill 2005; Scheid 2010; Cibull 2013). Imajo mnogo 

izkušenj in znanja, so čustveno zreli in predani delu (Murphy in Raines 2007, 14). 

3.2.2 Bumersi 

V generacijo baby boom uvrščamo posameznike, rojene med letoma 1946 in 1965. 

Predstavniki te generacije so svoje otroštvo preživljali v času sorazmerne ekonomske 

stabilnosti in blaginje (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 2014, 36). V času po drugi svetovni vojni 

so se spremenile socialne in ekonomske razmere, kar je vplivalo tudi na številčno generacijo. 

Bumersi so bili vzgojeni v času izjemnega optimizma, priložnosti in napredka (Erjavšek 2005, 

58), orientirani v prihodnost. Življenjski status se je zvišal, pojavili so se prvi televizorji. 

Družina je izgubila svojo tradicionalno vlogo, kajti večja prisotnost žensk na trgu delovne sile 
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je vplivala na to, da so razvijale delovno kariero (Draškovič 2010, 17). Ženske te generacije 

so bile prve, ki so bile socializirane v prepričanju, da lahko imajo vse: družino, kariero in 

osebno zadovoljstvo (Orenstein 2000). Vrednote bumersov so osebna izpolnitev, optimizem, 

timska naravnanost, vključenost in osebna zadovoljitev (Denard Goldman in John Schmalz 

2006, 160; Scheid 2010; Tomšič 2010, 26). Pripadniki te generacije so tekmovalni, 

optimistični in deloholiki. Njihova služba jih definira in radi se počutijo cenjene in potrebne 

(Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 2014, 36). Po Brečko (2005, 48) so bumersi optimisti, ki radi 

trdo in dolgo delajo, se radi izobražujejo, cenijo timsko delo in redno zaposlenost. Pripadniki 

bumersov imajo dobre komunikacijske veščine in čustveno dozorelost (Murphy in Raines 

2007, 11). NOAA (2006) in Cibull (2013) opredeljujeta bumerse kot tekmovalne in 

egocentrične, zaradi močno spreminjajočega se razvoja so uspešni pri stalnem prilagajanju na 

spremembe (kulture, okolja in tehnologije). Radi so glasno pohvaljeni. Bumersi delajo 

učinkovito, delo jim predstavlja razburljivo avanturo in jim nudi osebno zadoščanje (Hammill 

2005). Imajo mnogo izkušenj in znanja, so storitveno usmerjeni in predani delu (Murphy in 

Raines 2007, 15). V upokojevanju bodo oziroma lahko rečemo, da so že naredili pravo 

revolucijo, saj ali bodo delo nadaljevali v svoji trenutni službi ali pa se bodo znova zaposlili, 

delali zase ali ustvarili novo podjetje (Murphy in Raines 2007, 11). To je generacija z 

najbogatejšim virom dela, ki je kadarkoli obstajal (Murphy in Raines 2007, 11).  

3.2.3 Generacija X 

Posamezniki, rojeni med letoma 1966 in 1985, sodijo v generacijo X. Predstavniki te 

generacije so svoje otroštvo preživljali povsem drugače kot generacije pred njimi. Odraščali 

so v obdobju ekonomske nestabilnosti – recesije, inflacije in stagnacije – in sprememb na 

gospodarskem in političnem področju. Starši so trdo delali, saj sta jim kariera in materialne 

dobrine predstavljale poglaviten cilj v življenju. Matere so množično hodile v službo, kar je 

bil tudi razlog, da so se otroci morali naučiti skrbeti sami zase. Skorajda vsi v generaciji X so 

bili prizadeti zaradi ločitve – če se niso ločili njihovi starši, pa sta se ločila njihova teta in stric 

ali starši najboljšega prijatelja (Murphy in Raines 2007, 12). Z obsegom ločitev so 

tradicionalni družinski vzori razpadali. Pripadniki te generacije iščejo ravnotežje med družino 

in poklicno kariero, zvesti pa so predvsem odnosom (Štular 2011). Zaradi odraščanja v 

odsotnosti staršev jim je pomembna usklajenost dela in zasebnosti (NOAA 2006; Cibull 

2013). Želijo si, da bi živeli v prijaznejšem okolju in imeli več časa za hobije in družino. 

Tehnologija se je močno razvijala, pojavili so se računalniki, ki so za vedno spremenili naravo 

dela. Internet je že kazal prva znamenja globalnega vpliva (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 

2014, 37). Prepoznamo lahko naslednje vrednote pripadnikov generacije X: raznolikost, 

tehnična pismenost, zabava in neformalnost, zaupanje vase, vtikljivost oziroma mešanje v tuje 

zadeve, negotovost, osredotočanje nase, načelo živi za danes, varčuj, varčuj, varčuj, eliminiraj 

nalogo (Denard Goldman in John Schmalz 2006, 161). Glavne značilnosti pripadnikov 

generacije X so podjetnost, velika mera samostojnosti, usmerjenost v rezultate in ne v 
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procese, spretnost v osebni in elektronski komunikaciji, njihova glavna vrednota pa je 

poštenost (Žagar 2009). Tudi NOAA (2006) in Cibull (2013) opredeljujeta pripadnike 

generacije X kot pragmatične, samozadostne, skeptične, podjetne, ki so radi obveščeni in 

potrebujejo stalen pretok povratnih informacij, da se lahko prilagodijo novim situacijam. 

Pripadniki generacije X so pri delu samoodgovorni in strukturno orientirani (Hammill 2005). 

Delo jim predstavlja težek izziv, jemljejo ga resno in imajo strokoven pristop. So podjetni, pri 

delu pa cenijo svobodo (Scheid 2010). Tudi Tulgan (2015) meni, da delajo dlje in trdo, 

pametneje, hitreje in bolje pod pritiskom in brez prevelikega časovnega omejevanja. 

3.2.4 Generacija Y 

Posameznike, rojene med letoma 1986 in 2000, uvrščamo v generacijo Y. Predstavniki te 

generacije so najmlajši na trgu delovne sile. Odraščali so s tehnologijo, računalnikom, 

internetom in ostalimi sodobnimi komunikacijskimi orodji ob navzočnosti hitrih in ažurnih 

informacij ter nenehno povezanostjo tako v domačem kot tudi globalnem okolju. Zaradi tega 

to generacijo danes poimenujemo tudi milenijska ali tudi digitalna generacija. Otroci 

generacije Y so bili zaposleni bolj kot otroci katerekoli izmed prejšnjih generacij (Murphy in 

Raines 2007, 13). Po mnenju Daniele Brečko (2008) je vzgojo te generacije prevzel svet 

multimedijev in še zdaleč ni več v rokah staršev ali sekundarnih socializatorjev, kot so 

učitelji. Zaradi širine, ki jim jo je dala sodobna tehnologija, so v miselnosti marsikdaj bolj 

prilagodljivi od svojih predhodnih generacij. V najboljših primerih njene pripadnike zato 

označujejo ustvarjalnost, učinkovitost, sposobnost početi več stvari naenkrat, prilagodljivost, 

radovednost, učljivost, odprtost do drugačnih (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 2014, 38). 

Pripadniki generacije Y so visoko izobraženi, tolerantni, timsko usmerjeni in socialno in 

politično zavedni (Scheid 2010). Vzgojeni so bili po načelih permisivne vzgoje, starši so jih 

vključevali tudi v odločanje pomembnih družinskih odločitev. Zaupajo vase, so zelo socialni 

in izrazito naravnani k pridobivanju novega znanja, možnostim novega raziskovanja, 

sklepanju novih poznanstev po celem svetu in k zabavi, tako v zasebnem kot tudi delovnem 

okolju. Na prihodnost gledajo z zaupanjem, optimistično. Psihoterapevt Zoran Milivojević 

pravi, da so pripadniki generacije Y mladi, ki so odrasli v bogastvu in so zaradi razvajanja 

svojih staršev postali veliki individualisti, ki imajo o sebi zelo dobro razvito samopodobo 

(Dakić, Mikuš in Šimac 2012). Pravi tudi, da so osredotočeni na uživanje in ne na delo in da 

so brez delovnih navad. Zaradi življenja v okolju, ki nudi premnogo, velja ta generacija tudi 

za neobčutljivo za sočloveka in skupnost ter nepotrpežljivo (Novak 2007). Ažman, Ruzzier in 

Škerlavaj (2014) pa pravijo, da so na drugi strani na obzorju nove moralne vrednote, saj naj bi 

bilo ravno med generacijo Y največ zagovornikov civilnih akcij. Tudi Murphy in Raines 

(2007) pravita, da ta generacija izkazuje visoko stopnjo socialne skrbi in odgovornosti. Po 

mnenju Elmorja (2013) želijo pripadniki generacije Y doprinesti k skupnosti in družbi ter 

skozi delo vplivati na boljši svet. So podjetni, tolerantni in ciljno usmerjeni (Hammill 2005). 

Radi opravljajo dela, ki imajo zanje smisel, v krogu pametnih in ustvarjalnih ljudi. V 
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delovnem okolju pričakujejo (Novak 2007, 33), da bo njihovo delo smiselno in pomembno, 

da bodo vključeni v odločitve, da bodo prejeli jasna navodila in pričakovanja, bili takoj 

pohvaljeni oziroma opozorjeni, da nekaj delajo napačno, dobivali stalno nove priložnosti in 

nove izzive, hitro napredovali po hierarhični in plačilni lestvici navzgor. Veliko jim pomeni 

prilagodljivost delovnih nalog, da bi lahko opravljali še mnogo interesov zunaj delovnega 

mesta (Murphy in Raines 2007, 17). Hrepenijo med drugim po uravnovešenju delovnega in 

zasebnega življenja, gibljivem delovnem urniku, verjamejo v poslanstvo podjetja in želijo 

imeti dostop do vseh informacij (Hain 2013). Pripadniki generacije Y si na delovnem mestu 

želijo možnost strokovnega in osebnostnega razvoja, zato pozitivno sprejemajo tudi coaching 

in mentorstvo.      

Na podlagi zapisanega lahko sklepamo, da so posamezniki odraščali v različnih okoljih, ki so 

zaznamovala njihovo samopodobo, vrednote, pogled na svet, ravnanje in razmišljanje. Vse to 

pa močno vpliva na proces medgeneracijskega komuniciranja. S pravilnim pristopom in v 

razumevanju ter spoštovanju razlik v komuniciranju med pripadniki različnih generacij lahko 

bistveno vplivamo na potek medsebojnega komuniciranja. 

3.3 Komuniciranje na delovnem mestu po generacijah  

Razlike med pripadniki različnih generacij na delovnem mestu se kažejo tudi v 

komunikacijskih slogih. Pripadniki istih generacij komunicirajo podobno. V podpoglavju 

opredelimo načine komuniciranja posameznih generacij, ki nastopajo na trgu delovne sile. 

Veterani komunicirajo formalno, najraje neposredno in osebno. Bumersi komunicirajo 

neposredno in neosebno, posegajo pa tudi že po sodobnih komunikacijskih orodjih. Pripadniki 

generacije X in Y na delu uporabljajo tudi neformalen komunikacijski stil, večinoma pa 

komunicirajo preko kanalov elektronskega internega komuniciranja, najraje preko elektronske 

pošte, SMS-sporočil, Skypa ali blogov. V delovnem okolju so danes pripadniki generacije 

baby boom in generacije X menedžerji, ki zaposlujejo, so mentorji, coachi
4
 in vzorniki 

generacij, ki jim sledijo na trgu delovne sile, s svojim znanjem, modrostjo, izkušnjami in 

močno dolžnostjo do prihodnosti. Že v začetku naslednjega desetletja se bo povojna 

generacija baby boom umaknila s trga delovne sile (Širok 2011, 37). Z upokojevanjem 

bumersov bo iz trga delovne sile izstopila najobsežnejša generacija doslej. Na trg delovne sile 

pa bodo poleg pripadnikov generacije X in Y vstopali posamezniki novih generacij.  

Osnova dobrega poslovanja je v razumevanju drugih. Da bi delali učinkovito in produktivno, 

povečevali produktivnost in kakovost, je treba razumeti karakteristike posameznih generacij 

in se naučiti, kako to učinkovito uporabiti pri pristopu do vsakega posameznika (Hammill 

                                                 

4
 Bumersi v vlogi mentorja mlajšim generacijam predstavljajo podporo posameznikom pri doseganju 

in izkoriščanju vseh njihovih potencialov. So v pomoč posameznikom pri razvoju in uporabi veščin, 
znanj in zmožnosti, ki jih premorejo ali pa jih še razvijajo. 
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2005). Prepoznati in uporabiti smernice v komuniciranju posamezne generacije, razumeti in 

ustrezati njihovim perspektivam, stilu komuniciranja in delovni etiki (Murphy in Raines 2007, 

3) imajo velik vpliv na učinkovito in nekonfliktno medsebojno komuniciranje in na 

spoštovanju vrlin pripadnikov posamezne generacije. Pri tem pa upoštevajmo, da posamezne 

generacije bolj kot leta opredeljujejo družbeni konteksti.  

Poznavanje generacij, s katerimi se srečujemo v svojem delovnem okolju, védenje, v katerem 

družbenem kontekstu so posamezniki odraščali in kako komunicirati z njimi, nam je lahko za 

izhodišče pri razmisleku in boljšemu zavedanju posameznih generacij za uspešno 

medgeneracijsko komuniciranje v organizaciji. Prav to pa lahko organizacija upošteva pri 

snovanju interne revije, da zaposlenim glede na generacijsko pripadnost predstavlja vir 

informacij, jih seznanja z dogodki in novostmi v organizaciji, jim svetuje in jih zabava. V 

naslednjih podpoglavjih bomo spoznali značilnosti v komuniciranju na delovnem mestu po 

posameznih generacijah, da bi tako lažje razumeli, zakaj se posamezniki v organizaciji 

različno vedejo, kako bi jih lahko prepričali in z njimi ravnali z namenom dobrega in 

učinkovitega medsebojnega komuniciranja z namenom doseganja optimalnih rezultatov 

individualnega in timskega dela.  

3.3.1 Veterani: pozorni sogovorniki 

Veterani pri komuniciranju na delovnem mestu najraje uporabljajo kanale ustnega internega 

komuniciranja, natančneje neposredno in osebno komunikacijo oziroma pogovor (Murphy in 

Raines 2007, 14; NOAA 2006). Radi uporabljajo tudi kanale pisnega internega 

komuniciranja, kot so razni zapiski (Cibull 2013), in so edina generacija, ki pri delu posega po 

klasičnem pismu (Brečko 2010, 11). Ne glede na uporabo ustne ali pisne komunikacije je 

zaželena formalna komunikacija (NOAA 2006). V povprečju komunicirajo izjemno pozorno 

in dajejo sogovorniku vtis globokega spoštovanja (Brečko 2010, 11). So aktivni poslušalci. 

Pri svojem sogovorniku sproti preverjajo, kako je bilo njihovo sporočilo sprejeto in 

razumljeno. Pri komuniciranju se na začetku najprej radi pošalijo in pokramljajo, da tako 

sogovornika sprostijo in nasmejijo, nato pa se lotijo resnih tem. Pri pogovoru sogovornika 

gledajo v oči. Med pogovorom ne marajo motenj, na primer telefonskih klicev ali sporočil na 

mobilnem telefonu. Pri komuniciranju z veterani uporabljamo spoštljiv ton glasu, 

nagovarjanje, izogibamo pa se prostaškemu jeziku, slengu in uporabi psovk (Draškovič 2010, 

17; Cibull 2013).  

3.3.2 Bumersi: pozitivno, kratko in jasno komuniciranje   

Bumersi pri komuniciranju na delovnem mestu najraje uporabljajo kanale ustnega internega 

komuniciranja, natančneje neposredno in osebno komunikacijo oziroma interakcijo in 

neposredno in neosebno komunikacijo oziroma telefon (Murphy in Raines 2007, 14; Cibull 
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2013; Scheid 2010), posegajo pa že tudi po kanalih elektronskega internega komuniciranja 

oziroma sodobnih komunikacijskih orodjih, kot so elektronska pošta, Skype in blogi. Pri 

komuniciranju ne dolgovezijo, pozorni so na neverbalno govorico telesa (NOAA 2006) in 

cenijo uporabo pozitivnega besednjaka in jasnost (Brečko 2010, 11). V pogovoru radi 

uporabljajo tujke in sleng (Brečko 2010, 11), radi veliko sprašujejo (Draškovič 2010, 18) in 

pričakujejo izčrpne odgovore.  

3.3.3 Generacija X: veliko komunikacij   

Pripadniki generacije X pri komuniciranju na delovnem mestu najraje uporabljajo kanale 

elektronskega internega komuniciranja, natančneje elektronsko pošto (Cibull 2013; NOAA 

2006; Scheid 2010). Pri komuniciranju s pripadniki te generacije kot glavni vir komunikacij 

uporabljajmo elektronsko pošto, vedno jih povprašajmo za povratno informacijo, prav tako pa 

jim zagotovimo stalen vir povratne informacije, z njimi delimo vse pomembne informacije in 

uporabljajmo neformalen komunikacijski stil (Draškovič 2010, 18). Pri komuniciranju se 

pripadniki generacije X zelo strogo držijo predmeta komuniciranja (Brečko 2010, 11; Tomšič 

2010, 27; Scheid 2010). Komunicirajo takrat, ko to zares morajo. Na dan opravijo veliko 

komunikacij z različnimi ljudmi (Tomšič 2010, 27). Za razliko od veteranov pri sogovorniku 

malokrat preverijo, ali je sogovornik pravilno sprejel njihovo sporočilo. Pri komuniciranju 

uporabljajo veliko tujk in strokovnih besed. Le malokrat se pošalijo. Med pogovorom ne 

marajo seganja v besedo, so neposredni in odkriti. Usmerjeni so k čim bolj neformalnim 

odnosom z nadrejenimi in s poslovnimi partnerji (Tomšič 2010, 27).  

3.3.4 Generacija Y: jasno in pozitivno komuniciranje 

Pripadniki generacije Y pri komuniciranju na delovnem mestu najraje uporabljajo kanale 

elektronskega internega komuniciranja, natančneje elektronsko pošto (NOAA 2006) in druga 

sodobna komunikacijska orodja, kot so SMS-sporočila, besedilna sporočila, Skype in blogi 

(Cibull 2013; Scheid 2010). Sodobna tehnologija jim omogoča, da lahko hkrati komunicirajo 

z več posamezniki in da prejmejo tudi takojšen odgovor. Pri komuniciranju vse manj 

uporabljajo neposredno komunikacijo. Brečko (2008) pravi, da jih pri delu le še 9 % uporablja 

pogovor. V besedišču veliko uporabljajo sleng, kratice, okrnjenke, osebne skovanke, veliko 

tujk in sopomenk. Pri sogovorniku ne preverijo, ali jih je pravilno razumel, to jim sploh ni 

pomembno. Glede na to, da jim ni pomembno, ali so razumljeni, da uporabljajo veliko kratic 

in sopomenk, pa raziskave (Brečko 2010) kažejo, da med njimi ne prihaja do konfliktov, ki 

nastanejo zaradi nerazumevanja ali napačnega razumevanja sporočila v komunikacijskem 

procesu. Med vsemi generacijami uporabljajo najbolj pozitiven besednjak, zato je 

najučinkovitejša komunikacija z njimi tista, ki ne vsebuje nikalnic in prepovedi. Cenijo 

takojšnje in sprotne povratne informacije ter spodbudno, jasno in ciljno usmerjeno in 

argumentirano komunikacijo.      
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Spoznali smo lastnosti in načine komuniciranja v delovnem okolju pripadnikov različnih 

generacij. Od okolja, v katerem je odraščala posamezna generacija, je odvisno tudi, kako bodo 

komunicirali na delovnem mestu. Z razvojem tehnologije je močno zaznati spremembe v 

komuniciranju tudi na delovnem mestu. Na podlagi spoznanj zgoraj opisanih načinov 

komuniciranja lahko posamezniki pri komuniciranju s pripadniki različnih generacij 

prilagodijo način ravnanja in način komuniciranja in tako lahko vplivajo na spoštljivo in 

uspešno medgeneracijsko komuniciranje na delovnem mestu. Predstavili smo raziskovalni 

kontekst. V nadaljevanju naloge v naslednjem poglavju podrobneje predstavimo metodološki 

del, ki obravnava metodo raziskave in je ključen za izvedbo empiričnega dela naloge.  
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4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Zanima nas, ali interna revija zaposlenim glede na generacijsko pripadnost predstavlja 

pomemben kanal interne komunikacije. Zanima nas tudi, kateri kanali interne komunikacije 

zaposlenim predstavljajo vire informacij glede na generacijsko pripadnost; koliko strani 

interne revije zaposleni preberejo glede na generacijsko pripadnost; kako interna revija 

obvešča vse zaposlene ter katere vsebine interne revije zaposleni najraje in najpogosteje 

prebirajo glede na generacijsko pripadnost. V namen raziskave bomo uporabili združene 

metode zbiranja podatkov, natančneje zaporedni pojasnjevalni načrt, ki vsebuje koncept 

združevanja kvantitativnih in kvalitativnih podatkov metod raziskovanja. Odgovore bomo 

dobili na osnovi izpolnjenih anketnih vprašalnikov in izvedenih intervjujev med izbranimi 

posamezniki v proučevani organizaciji.  

V nadaljevanju poglavja najprej predstavimo cilje raziskave in opredelimo raziskavo 

združenih metod, v angleščini mixed methods research, ter študijo primera. Nato z 

metodološkega vidika, glede na predstavljena teoretična izhodišča in namen naloge, 

predstavimo raziskovalna vprašanja ter opredelimo raziskovalne hipoteze. Sledi opis vzorca 

raziskave. Predstavimo tudi anketo in intervju kot metodi pridobivanja podatkov. Poglavje 

zaključimo z obravnavo vprašanja veljavnosti raziskave in z raziskovalnimi omejitvami.  

4.1 Namen in cilj raziskave  

Ključni namen in cilj naše raziskave je ugotoviti, ali interna revija v kontekstu generacijskih 

sprememb delovne sile še predstavlja pomemben kanal interne komunikacije. Zanima nas, 

kolikšen poudarek dajejo interni reviji v izbrani organizaciji zaposleni glede na generacijo, ki 

ji pripadajo. Kot rezultat našega dela bomo določili smernice za ohranitev tega tiskanega 

medija, da bo kot mehanizem interne komunikacije ohranjal vlogo glavnega internega 

komunikacijskega kanala ne glede na generacijske razlike zaposlenih. 

Cilji magistrske naloge, ki izhajajo iz opredeljenega raziskovalnega namena in temeljijo na 

podlagi že predstavljenih teoretičnih konceptov s področja interne komunikacije in 

komuniciranja na delovnem mestu po generacijah, so razviti ustrezne instrumente, ki bodo 

dali odgovore na štiri raziskovalna vprašanja (opredeljena so v podpoglavju 4.4). Analizirati 

in ugotoviti, kateri kanali interne komunikacije zaposlenim predstavljajo vire informacij glede 

na generacijsko pripadnost; koliko strani interne revije preberejo zaposleni glede na 

generacijsko pripadnost; kako interna revija obvešča vse zaposlene ter katere vsebine interne 

revije zaposleni najraje in najpogosteje prebirajo glede na generacijsko pripadnost. Ugotoviti, 

kako zaposleni dojemajo interno revijo kot kanal interne komunikacije z namenom spoznanja, 

ali interna revija v kontekstu generacijskih sprememb zaposlenim predstavlja pomemben 

medij interne komunikacije in ali jim pomeni vir internih informacij. Na podlagi analize 

raziskave sta naš namen in cilj predlagati in podati priporočila za prakso.  
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4.2 Raziskava združenih metod 

Naša raziskava zahteva proučitev raziskovalnega problema z različnih vidikov družbene 

realnosti, zato pridobimo različne vire podatkov. Z namenom pridobiti celostnejše in bolj 

poglobljene podatke predvidimo uporabo načina združenih metod, v angleščini mixed 

methods research, ki vsebuje koncept združevanja kvantitativnih in kvalitativnih podatkov 

metod raziskovanja. Burgess poudari (1927, po Lobe 2006, 58), da imajo študije primera in 

statistične metode različne, a komplementarne značilnosti. Avtor še navaja, da statistične 

primerjave in povezave pogosto nakažejo primere, ki jih proučimo z metodo študije primerov, 

in dokumentarni materiali nas s tem, ko razkrivajo družbene procese, neizogibno vodijo k 

ustreznejšim družbenim kazalnikom. Namen komplementarne uporabe kvalitativnih in 

kvantitativnih metod je, da podatki ene metode lahko preiskujejo, pojasnjujejo in/ali obogatijo 

podatke, zbrane z drugo metodo (Lobe 2006, 64). Komplementarni način kombiniranja 

kvantitativnih in kvalitativnih metod nam odpira možnosti za celostnejši pristop k merjenju, 

analizi in interpretaciji (Lobe 2006, 64). Zato moramo o primeru zbrati potrebne podatke, jih 

organizirati in analizirati ter napisati poročila, v katerih prikažemo izsledke. Tudi Brannenova 

(1992, po Lobe 2006, 45) pravi, da je bistvo koncepta komplementarne uporabe kvalitativnih 

in kvantitativnih metod njihova kombinacija z namenom proučiti različne raziskovalne 

probleme v eni raziskavi ali pa različne vidike enega raziskovalnega problema. Holland in 

Campbell (2005, po Lobe 2006, 64) navajata, da se kvantitativni del, ki omogoča analitično 

širino, in kvalitativni del, s katerim pridobimo bogatejše in poglobljene rezultate, odlično 

dopolnjujeta. Lobe (2006, 64) trdi, da pri komplementarnosti ravno različnost omogoča 

podrobnejšo osvetlitev raziskovalnih problemov in poglobljene rezultate. Avtorica navaja, da 

se študija združenih metod običajno začne z zbiranjem podatkov in analizo kvantitativnih 

podatkov, temu pa sledita še zbiranje in analiza kvalitativnih podatkov, in da sta metodi 

združeni šele v fazi interpretacije, kjer kvalitativni rezultati dajejo dodatno razlago in 

interpretacijo kvantitativnih rezultatov. Gre za tako imenovani zaporedni pojasnjevalni načrt, 

v angleščini sequential explanatory design (Lobe 2006, 66). Kot raziskovalni instrument 

bomo uporabili anketo (kvantitativna metoda raziskovanja) in intervju (kvalitativna metoda 

raziskovanja).  

4.3 Študija primera 

Naša raziskava je zasnovana kot študija primera. Enota študije primera je organizacija. Ker 

proučujemo en sam primer, gre v našem primeru za singularno (Starman 2013, 71) in opisno 

študijo primera (Yin 1994, 15). Gre za opis dogajanja na področju, ki ga proučujemo, oziroma 

gre za tako imenovano deskriptivno oziroma opisno študijo primera (Yin 1994, 15). Ker 

primer obravnavamo v določenem časovnem obdobju, je študija primera v našem primeru 

študija primera trenutnega posnetka (Thomas 2011, po Starman 2013, 71). Študija primera kot 

metoda raziskovanja, kjer je enota le ena organizacija, nam omogoča celovit opis 

posameznega primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja ter značilnosti, to je procesa 
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raziskovanja samega (Mesec 1998, 44). S študijo primera smo želeli primer proučiti globinsko 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 70) in celostno. Simonsova (2009, po Starman 2013, 

70) navaja, da je študija primera poglobljeno raziskovanje iz mnogih perspektiv glede na 

kompleksnost in edinstvenost posameznega projekta, politike, ustanove, programa ali sistema 

v vsakdanjem kontekstu. Posamezen primer je lahko proučevan z različnih vidikov: tako s 

kvalitativnega kot s kvantitativnega (Starman 2013, 66). Tudi Tratnikova (2002, 33) pravi, da 

je raziskovalna enota lahko organizacija, oddelek, dogodek, časovna usmeritev, vedenje 

skupine ljudi in drugo. Študije primerov omogočajo širše, kompleksnejše reševanje 

problemov na osnovi izoblikovanih hipotez, menita Toš in Hafner-Fink (1998, 115). Tudi 

Neuman (2003, 33) pravi, da gre za raziskavo v globino, kjer so pridobljeni podatki 

podrobnejši, bolj raznoliki in obsežnejši.  

4.4 Opredelitev raziskovalnih vprašanj in hipotez  

Namen naloge je razkriti, ali interna revija kot kanal interne komunikacije zaposlenim glede 

na generacijsko pripadnost predstavlja pomemben kanal interne komunikacije in vir 

informacij, v kolikšnem obsegu zaposleni interno revijo preberejo in katere vsebine zaposleni 

najraje in najpogosteje prebirajo.  

Izpeljemo naslednja raziskovalna vprašanja:  

– Kateri kanali interne komunikacije zaposlenim v organizaciji predstavljajo vire 

informacij glede na generacijsko pripadnost? 

– Kako interna revija obvešča vse zaposlene ne glede na generacijsko pripadnost? 

– V kolikšnem obsegu prebirajo interno revijo zaposleni v organizaciji glede na 

generacijsko pripadnost? 

– Katere vsebine interne revije zaposleni v organizaciji najraje in najpogosteje prebirajo 

glede na generacijsko pripadnost? 

Skladno z navedenimi raziskovalnimi vprašanji, namenom raziskave in teoretičnimi izhodišči 

o pomenu interne revije (v drugem poglavju naše naloge) in o značilnosti komuniciranja glede 

na generacijsko pripadnost zaposlenih (v tretjem poglavju naše naloge) oblikujemo naslednje 

raziskovalne hipoteze:  

H1: Med izbiro najpomembnejšega kanala interne komunikacije in generacijami obstajajo 

statistično pomembne razlike.  

S prvo hipotezo predpostavljamo, da interna revija kot kanal pisnega internega komuniciranja 

starejšim zaposlenim predstavlja pomemben vir internih informacij, mlajšim zaposlenim pa 

pomemben vir internih informacij predstavljajo orodja elektronskega internega komuniciranja 

(internet, elektronska pošta). Hipotezo preverjamo s Pearsonovim hi-kvadrat testom. 
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H2: Med ocenami glede informativnosti interne revije med generacijami ne obstajajo 

statistično pomembne razlike. 

Z drugo hipotezo želimo preveriti, ali interna revija vse zaposlene v zvezi s podjetjem dovolj 

obvešča o novostih, dejavnostih, dogodkih, o novih sodelavcih ipd. ne glede na to, kateri 

generaciji zaposlenih pripadajo. Hipotezo preverjamo z enosmerno analizo variance 

(ANOVA).  

H3: Med obsegom prebranih strani interne revije in generacijami obstajajo statistično 

pomembne razlike.  

Predpostavljamo, da interno revijo starejši zaposleni prebirajo oziroma berejo v večjem 

obsegu (polovico posameznega izvoda ali več) kot mlajši zaposleni. Hipotezo preverjamo z 

enosmerno analizo variance (ANOVA) in Brown-Forsythovim robustnim testom.  

H4: Obstajajo statistično pomembne razlike med najljubšimi vsebinami interne revije in 

generacijami.  

H5: Najpogosteje prebrane vsebine interne revije se glede na generacije statistično 

razlikujejo. 

S hipotezo 4 in 5 želimo preveriti, ali se glede na starost zaposlenih spreminja tudi vsebina, ki 

jo zaposleni najraje prebirajo oziroma berejo, in ali se glede na starost zaposlenih razlikujejo 

tudi najpogosteje prebrane vsebine interne revije. Hipotezo 4 preverjamo s Pearsonovim hi-

kvadrat testom, hipotezo 5 pa z enosmerno analizo variance (ANOVA) in Brown-

Forsythovim robustnim testom. 

4.5 Uporabljene metode in viri podatkov 

V tem poglavju argumentiramo izbor uporabljenih metod in virov podatkov. Za potrebe 

analize interne revije kot kanala interne komunikacije v kontekstu medgeneracijskih 

sprememb smo za vir podatkov izbrali anketo in intervju. V podpoglavju podajamo opis 

anketne metode zbiranja podatkov in opis postopka operacionalizacije anketnega vprašalnika. 

Podpoglavje zaključimo z opisom metode zbiranja podatkov z intervjujem in opisom 

operacionalizacije vprašanj za intervju.  

4.5.1 Vir podatkov 

V nalogi proučujemo organizacijo, ki na slovenskem trgu obstaja že več kot 20 let. V 

organizaciji, kjer sem zaposlena in tudi opravljam delo urednice interne revije, sem se z 

vodstvom dogovorila za izvedbo raziskave. V organizaciji je 641 zaposlenih (redno 

zaposlenih in rednih študentov – tisti študentje, ki opravljajo delo v organizaciji več kot 6 
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mesecev), kar predstavlja našo populacijo. Ker gre za veliko vključenih, je bila anketa 

ustrezen način zbiranja podatkov. Anketni vprašalnik je bil posredovan vsem zaposlenim, 

izpolnilo ga je 473, pri čemer je bilo 9 vprašalnikov nepopolnih. Stopnja odzivnosti, v 

angleščini response rate, je 73,79 %. Nepopolne vprašalnike smo izločiti iz nadaljnje 

raziskave. Izločeni vprašalniki niso v celoti oziroma popolno izpolnjeni v delih, vezanih na 

demografske podatke. Skupnega razloga, zakaj anketirani niso izpolnili celotnega anketnega 

vprašalnika, ni mogoče ugotoviti. Lahko pa je razlog v težnji k zagotovitvi popolne 

anonimnosti anketiranega.    

Vzorec za intervju je namenski (Tratnik 2002, 70) in zajema posameznike, ki nam lahko o 

proučevani zadevi dajo kar največ podatkov. Za intervju je namreč treba izbrati ljudi, za 

katere predvidevamo, da nam bodo s svojimi odgovori največ pomagali pri doseganju ciljev 

intervjuja (Vogrinc 2008, 114). Le tako bomo lahko pridobili potrebne podatke, ki nam bodo 

omogočili odgovoriti na raziskovalna vprašanja (Vogrinc 2008, 55). Udeleženci raziskave, pet 

zaposlenih, so glede na starost pripadniki treh različnih generacij: generacije baby boom, 

generacije X in generacije Y. Vse intervjuvance smo poklicali ali se z njimi osebno sestali in 

jih povabili k sodelovanju. Predstavili smo jim namen raziskave in se z njimi dogovorili za 

intervju. Vsi so se našemu povabilu odzvali.  

4.5.2 Anketa 

Védenja, ali interna revija predstavlja pomemben kanal interne komunikacije pripadnikom 

različnih generacij, ne moremo pridobiti, če ne ugotovimo, ali pripadniki različnih generacij 

interno revijo berejo, jim je všeč ali se jim zdi informativna in zabavna. V namen zbiranja 

kvantitativnih podatkov in z namenom, da pridobimo informacije populacije (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 169), izvedemo anketo. Z anketo pridobljene informacije uporabimo za 

opisovanje, razlago oziroma za testiranje hipotez (Tratnik 2002, 47).  

Pridobivanje podatkov smo izvedli anonimno preko anketnega vprašalnika (Priloga 1). 

Vprašalnik je pripomoček, ki omogoča pridobivanje specifičnih informacij v predpisani 

obliki, kjer ni pravilnih ali napačnih odgovorov, kjer gre za trditve ali sklop vprašanj, 

postavljenih v pisni obliki (Vukovič in Miglič 2006, 227). Anketni vprašalnik v papirni obliki, 

v angleščini PAP – paper and pencil, smo razdelili vsem sodelavcem, sodelavkam na 

porodniškem dopustu pa smo jih poslali na dom po pošti. Pri razdeljevanju anketnih 

vprašalnikov vsem sodelujočim v raziskavi smo za pomoč prosili menedžerje oziroma vodje. 

Vsi menedžerji oziroma vsi vodje so najprej prejeli elektronsko povabilo k sodelovanju pri 

anketi in prošnjo, naj anketne vprašalnike, ki jih bodo prejeli po pošti, razdelijo svojim 

zaposlenim. Pri tem pa naj svoje zaposlene vljudno povabijo k izpolnjevanju anketnega 

vprašalnika. Anketirani so vprašalnik lahko izpolnjevali v obdobju od 11. do 23. junija 2014. 

Predvideni čas za reševanje vprašalnika je bil 20 minut. Vsak udeleženec raziskave je prejel 

svoj natisnjen izvod anketnega vprašalnika. V uvodnem sestavku anketnega vprašalnika so 
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bila navedena krajša navodila, ki opisujejo namen raziskave, način izpolnjevanja vprašalnika, 

način oddaje vprašalnika in kontakte podatke v primeru dodatnih vprašanj ali težav pri 

izpolnjevanju. Nato pa je sledilo 17 vprašanj, od katerih je bila večina (13) zaprtega tipa, 

nekaj (4) pa jih je bilo odprtega tipa, kamor so lahko anketirani vpisovali svoje odgovore, 

želje in predloge. Sodelovanje pri anketi je bilo prostovoljno in anonimno.   

Anketni vprašalnik smo sestavili na podlagi proučene literature, namena in zastavljenih ciljev 

raziskave. Vprašanja smo oblikovali glede na vrsto podatkov, ki smo jih zbirali (Tratnik 2002, 

50). Pri sestavi anketnega vprašalnika so nam bili v pomoč vprašalniki v okviru že obstoječih 

raziskav o internem komuniciranju in analizi žanrov (Dečman 2009; Hafner 2008; Jensko 

2011). Prav tako pa nam je bil v pomoč vprašalnik, ki so ga za namen raziskave o interni 

komunikaciji uporabili v podružničnem podjetju v Avstriji (Podjetje X 2014).  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih sklopov. Združevanje vprašanj v sklope nam olajša 

tabeliranje in analizo odgovorov (Vogt, Gardner in Haeffele 2012). V prvem sklopu so 

anketirani podali splošne podatke: demografski podatki, področje dela in kanale interne 

komunikacije, ki jih v organizaciji običajno uporabljajo. Anketirani so obkrožili enega izmed 

podanih odgovorov oziroma v zadnjem vprašanju tega sklopa največ tri podane odgovore. Naj 

omenimo, da smo v anketo želeli vključiti še več vprašanj s področja interne komunikacije, a 

za to nismo dobili dovoljenja vodstva. V drugem sklopu so anketirani opredelili, ali berejo 

interno revijo. Tisti, ki so navedli pritrdilen odgovor, so nadaljevali izpolnjevanje tretjega 

sklopa. Tisti, ki so navedli, da interne revije ne berejo, so nadaljevali izpolnjevanje drugega 

sklopa z vprašanji, ki se tičejo razlogov, zakaj interne revije ne berejo, in s povabilom k 

navedbi, kaj bi si želeli brati in kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje interne revije. S tem 

sklopom so vprašalnik tudi zaključili. Vsi tisti, ki interno revijo berejo, so nadaljevali 

izpolnjevanje vprašalnika v tretjem sklopu, ki se tiče berljivosti interne revije. V tem sklopu 

so anketirani lahko obkrožili enega ali največ tri podane odgovore glede videza interne revije, 

vsebin, ki jih najraje prebirajo, in obsega prebranih strani posameznega izvoda interne revije. 

V četrtem sklopu vprašanj so anketirani obkrožili vnaprej podane odgovore (le enega) glede 

informativnosti in zabavnosti interne revije ter mnenja o zanimivosti nagradnih iger. Pri 

vprašanju glede pogostosti prebiranja posameznih vsebin so podali oceno od 1 do 4, pri čemer 

1 pomeni, da posamezne vsebine nikoli ne berejo, 4 pa, da posamezno vsebino berejo (skoraj) 

vedno. V zadnjem, petem sklopu vprašanj so vprašanja odprtega tipa, ki vprašanim 

omogočajo prosto odgovarjanje (Tratnik 2002, 54). Anketirani so lahko podali svoje 

odgovore, predloge, mnenja in želje glede vsebin, ki bi si jih želeli brati, in predlogov za 

izboljšanje in v katerih vsebinah bi si želeli še več informativnosti.     

Teoretična izhodišča poudarjajo, da mora biti interna revija ne samo informativna, zabavna, 

interaktivna, pač pa mora biti bralcem tudi všeč. Z izvedbo vprašalnikov naj bi organizacije o 

tem zaposlene tudi povpraševale, hkrati pa bi tako tudi izvedele, o čem si zaposleni želijo 

brati (Jefkins 2000, 76). Za to je bil anketni vprašalnik primeren tudi s tega stališča.   
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Anketirani so na podlagi starosti opredeljeni v tri skupine, to so do 29 let, med 30 in 45 let ter 

starejši od 45 let. Na podlagi let smo opredelili prvo skupino kot generacijo Y, drugo kot 

generacijo X in tretjo kot generacijo baby boom. Pri oblikovanju treh starostnih skupin v tri 

skupine generacij smo se zgledovali po opredelitvi generacij po Brečko (kot to opisujemo v 

poglavju 3.2). Ker pa je v organizaciji, kjer smo izvedli ankete, število zaposlenih v starosti 

nad 50 let nizko in za zagotovitev anonimnosti anketiranih, smo razrede generacij opredelili 

malo drugače. Kot generacijo X smo opredelili posameznike v starosti med 30 in 45 let, po 

Brečko sodijo v to generacijo posamezniki, stari med 31 in 50 let. Kot generacijo baby boom 

pa smo opredelili posameznike v starosti nad 45 let, po Brečko sodijo v to generacijo 

posamezniki, stari med 51 in 70 let. 

Po izteku datuma, ki je bil na voljo anketiranim za reševanje anketnega vprašalnika, smo 

pregledali število pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Upoštevali smo le tiste vprašalnike, v 

katerih so anketirani odgovorili na vsa zastavljena anketna vprašanja v prvem sklopu 

vprašalnika. Visoka stopnja odzivnosti kaže na dobro izvedbo anketiranja. K visokemu deležu 

izpolnjenih vprašalnikov je po našem mnenju prispevalo tudi, da so anketirani vprašalnike 

lahko odnesli domov in jih tam v miru izpolnili. Prav tako pa smo vse zaposlene v času 

trajanja ankete po elektronski pošti redno obveščali o času, ki je še na voljo za oddajo 

vprašalnikov, in jih vedno znova povabili k oddaji vprašalnikov.  

Metode analize anketnih podatkov 

Anketni odgovori so analizirani z opisno oz. deskriptivno (npr. velikost vzorca, odstotki, 

frekvence, porazdelitev) in inferenčno (analize, s katerimi ocenjujemo parametre in 

preverjamo domneve oz. hipoteze) statistično analizo, opravljeno s programskim paketom 

SPSS. Da je anketa čim bolj kakovostna, smo anketni vprašalnik izvedli in pripravili dobro ter 

analizi rezultatov posvetili dovolj časa (Tratnik 2002, 50).  

Pri analizi uporabimo univariatno in multivariatno statistično analizo. Odgovore analiziramo s 

pomočjo univariatne statistične analize, predstavljene v obliki preglednic in grafičnih 

ponazoril. Izdelamo frekvenčne porazdelitve, opisne oziroma deskriptivne statistike vzorca. 

Po izvedeni deskriptivni analizi izdelamo multivariatno analizo, kamor sodijo Pearsonov hi-

kvadrat test in metoda enosmerne analize variance (ANOVA). Testiranje hipotez izvedemo 

pri stopnji značilnosti α = 0,05. Hi-kvadrat preizkus je parametrični preizkus med dvema 

atributivnima spremenljivkama. S Pearsonovim hi-kvadratom preverjamo obstoj povezanosti 

med spremenljivkami. V nalogi preverimo povezanost glede na tri generacije med izbiro in 

neizbiro posameznega kanala interne komunikacije in povezanost med branjem in nebranjem 

posameznih vsebin interne revije. Enosmerno analize variance (ANOVA) uporabimo, kadar 

imamo eno numerično spremenljivko in eno atributivno spremenljivko, ki nam razdeli vzorec 

na več kot dve podskupini. Enosmerna analiza variance temelji na primerjavi aritmetičnih 

sredin in nam pove, ali se aritmetične sredine vzorčnih skupin statistično pomembno 
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razlikujejo. Če se vzorčne aritmetične sredine statistično pomembno razlikujejo, lahko to 

posplošimo na osnovno množico. Z metodo enosmerne analize variance (ANOVA) 

preverjamo, ali obstajajo razlike med povprečji v več skupinah znotraj populacije. 

Homogenost variance preverjamo z Levenovim testom enakosti varianc. Kjer je stopnja 

značilnosti Levenove statistike manjša od 0,05, predpostavke o homogenosti variance ne 

moremo sprejeti, saj so razlike med variancami skupin statistično značilno pomembne. Kjer 

pa je stopnja značilnosti Levenove statistike večja od 0,05, lahko sprejmemo predpostavko o 

homogenosti variance, saj razlike med variancami skupin niso statistično značilno pomembne 

(Field 2005). Če je predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena, nadaljujemo enosmerno 

analizo variance (ANOVA). Če pa predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena, 

uporabimo neparametrične teste, v našem primeru Brown-Forsythov robustni test enakosti 

povprečij. Da ugotovimo, med katerimi skupinami prihaja do statistično pomembnih razlik, 

uporabimo post-hoc teste. V naši nalogi uporabimo Bonferronijev test, ko je pogoj enakosti 

varianc izpolnjen, in Tamhanijev test, ko pogoj enakosti varianc ni izpolnjen. Z 

Bonferronijevim testom razkrijemo podrobnejše razlike v oceni informativnosti in pogostosti 

prebranih vsebin interne revije med generacijami. Bonferronijev test preverja, ali razlike v 

oceni informativnosti in pogostosti prebranih vsebin interne revije so ali niso, ne samo za vse 

generacije skupaj, temveč tudi med posameznimi pari generacij. S Tamhanijevim testom pa 

razkrijemo podrobnejše razlike v obsegu prebranih strani in pogostosti prebranih vsebin 

interne revije med generacijami.  

Za testiranje raziskovalnih vprašanj najprej za vprašanja z več mogočimi odgovori 

izračunamo deleže. Nato s pomočjo Pearsonovega hi-kvadrat testa in enosmerne analize 

variance (ANOVA) testiramo povezanost med posameznimi spremenljivkami.  

4.5.3 Intervju 

V namen zbiranja kvalitativnih podatkov, zaradi boljšega izkoristka podatkovnega potenciala 

ankete in interpretiranja anketnih odgovorov smo izvedli še intervju (Neuman 2006, 32). S 

primerjavo ankete in intervjujev lahko razčistimo skupne probleme (Neuman 2006, 33). 

Anketa je v osnovi namenjena posploševanju, intervjuji pa razumevanju (Neuman 2006, 33). 

Namen osebnega pogovor med vprašancem in spraševancem (Tratnik 2002, 52) je bil 

pridobiti mnenje intervjuvancev o načinu interne komunikacije in pomenu oziroma vlogi 

interne revije v proučevani organizaciji, o berljivosti in vsebini interne revije ter obliki interne 

revije. Podatke smo zbrali z individualnim strukturiranim intervjujem s petimi zaposlenimi. 

Strukturiran intervju je standardiziran intervju, pri katerem so vprašanja pripravljena vnaprej, 

zapisana in zastavljena vsem vprašanim enako (Tratnik 2002, 53). Pripravili smo seznam 

vprašanj in tem, ki smo jih želeli raziskati (Tratnik 2002, 53). Intervjuje smo izvedli v 

prostorih organizacije, v kateri smo izvedli raziskavo. Potekali so različno dolgo, od 20 do 45 

minut.  
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Vse intervjuvance smo prosili osebno ali jih poklicali po telefonu, jim predstavili raziskavo, 

njen namen in cilje in se z njimi dogovorili za srečanje. Pred izvedbo intervjuja smo jim še 

enkrat na kratko predstavili temo pogovora in potek izvajanja intervjuja. Udeležencem 

raziskave smo zagotovili anonimnost izvora podatkov, saj v nalogi nikjer ne razkrivamo imen 

ali kakršnihkoli drugih podatkov, ki bi lahko razkrili identiteto udeležencev. Ker smo 

intervjuje želeli posneti, smo intervjuvance prosili za dovoljenje za snemanje. Vsi so se s 

snemanjem strinjali. Pred intervjujem smo pripravili nabor petih vprašanj, ki smo jih postavili 

vsem udeležencem raziskave (Priloga 2).  

Med intervjujem smo za boljše razumevanje dogodka ali procesa zastavljali podvprašanja 

(Tratnik 2002, 11). S pomočjo opravljenih intervjujev smo prišli do primarnih podatkov, ki jih 

je bilo treba urediti. Posnetke intervjujev smo pretipkali. Sledili sta analiza in interpretacija 

pretipkanega gradiva na osnovi oblikovanja kategorij, ki jih za kvalitativno analizo predlaga 

Merriamova (2009, 180). Ko podatke kodiramo, jih začnemo združevati v skupine, tako 

imenovane kategorije (Tratnik 2002, 83). Kategorije niso podatki sami, ampak so pojmovni 

elementi, ki povezujejo mnogo posameznih podatkov, in so izpeljani iz podatkov (Merriam 

2009, 181). Pomensko povezane kode smo oblikovali v nabor izhodiščnih tem.  

Razlog za intervjuvanje je bil s kvalitativnim delom pridobiti bogatejše in bolj poglobljene 

rezultate v raziskavi. Poudariti moč kvalitativnih podatkov pri interpretaciji s kvantitativnim 

delom odpira možnost za celostnejši pristop k merjenju, analizi in interpretaciji (Lobe 2006, 

64). Lobetova (2006, 64) tudi navaja, da podatki ene metode lahko preiskujejo, pojasnjujejo 

in/ali bogatijo podatke, zbrane z drugo metodo. Ob intervjuvanju so bila predvidena vprašanja 

namenjena pridobivanju kvalitativnega pogleda v raziskavo.  

4.6 Zagotavljanje veljavnosti 

Z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod zbiranja podatkov, v našem primeru z 

anketnim vprašalnikom in intervjuji, povečamo natančnost in veljavnost raziskave. Lobetova 

(2006, 67) navaja, da z združevanjem metod raziskovalec želi pojasniti, dopolniti, razložiti in 

obogatiti rezultate ene metode z rezultati druge metode. Raziskava, kot pravi Neuman (2006, 

150), ki uporablja obe metodi, je popolnejša, izčrpnejša in celovitejša. Multiplicirana in 

izmenična uporaba metod pri zbiranju podatkov in njihovi analizi zmanjšuje člen napake ter 

prispeva k večji interni in zunanji veljavnosti rezultatov raziskave (Webb idr. 1966, po Lobe 

2006, 62). V nalogi metode zbiranje podatkov uporabimo zaporedno (Neuman 2006, 150). 

Najprej smo pridobili podatke z anketnim vprašalnikom in nato še z individualnimi intervjuji.  

Ker študija primera proučuje posamezen primer in statistično posploševanje na celotno 

populacijo ni mogoče (Yin 1994, 36), smo natančno in izčrpno opisali postopke zbiranja 

podatkov in dokumentirali vsako informacijo z namenom, da dosežemo zanesljivost (Starman 

2013, 74). Pri študiji primera gre lahko le za teoretično abstrakcijo, zato o zunanji veljavnosti 
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in prenosljivosti študije primera ne moremo govoriti (Yin 1994, 10). Pri raziskovanju, kjer 

smo osredotočeni na specifično enoto, kombiniramo različne vire pridobivanja podatkov. Zato 

se metoda študija primerov šteje kot veljavna in zanesljiva metoda v raziskovanju poslovnega 

sveta (Tratnik 2002, 34).  

Veljavnost empiričnih rezultatov zagotavljamo tudi z dosledno izvedbo postopka 

operacionalizacije anketnega vprašalnika in pri izvedbi intervjujev ter s spoštovanjem 

osnovnih etičnih načel, med katera sodita skrbno obveščanje intervjuvancev o raziskavi pred 

pridobitvijo privolitve za intervju in pravica do anonimnosti in zaupnosti (Fontana in Frey 

2000, 662). Prepis besedila intervjujev smo uporabili kot vir za analizo in interpretacijo 

podatkov. Med intervjuji smo poudarili, da se lahko intervju kadarkoli prekine, če 

intervjuvanec to želi, in da jim ni treba odgovarjati na kakšno vprašanje, če tega ne želijo. 

Anonimnost smo zagotovili tudi anketiranim. Zato lahko pričakujemo, da smo prejeli 

verodostojne informacije. Pri statistični analizi preverimo izpolnjevanje analitičnih 

predpostavk in smernic pri interpretaciji vrednosti pridobljenih statistik.  

Predpostavljamo, da se je 177 zaposlenih, ki anketnega vprašalnika niso oddali ali pa so 

oddali nepopolnega, naključno izločilo iz anketiranja. Predpostavljamo tudi, da smo 

veljavnost ankete povečali z načinom zbiranja podatkov, ki smo ga predstavili v podpoglavju 

4.5.2. Zanesljivost in kredibilnost raziskave smo poskušali doseči z natančnim opisom 

postopkov pri zbiranju podatkov in obdelavi podatkov (Yin 1994, 63) in z natančno 

interpretacijo izsledkov obravnavanega raziskovalnega primera.    

4.7 Raziskovalne omejitve 

Omejitev v raziskavi predstavlja že dejstvo, da je raziskava zasnovana kot študija primera, saj 

je posploševanje (Starman 2013, 78) raziskovalnih izsledkov na osnovi enega primera 

problematično. V posameznih fazah raziskave pride tudi do vnašanja subjektivnosti 

raziskovalca, ki zbira in analizira podatke ter oblikuje ugotovitve in zaključke raziskave 

(Merriam 2009, 42). Za zmanjšanje pristranskosti in povečanje zanesljivosti raziskave smo 

natančno in izčrpno opisali postopke zbiranja podatkov in dokumentirali vsako informacijo 

(Mesec 1998, 148).  

Anketirance smo v posamezno generacijo opredelili na podlagi njihove letnice rojstva 

oziroma starosti, kar predstavlja omejitev v raziskavi. Posamezniki se namreč lahko 

identificirajo z značilnostmi ne le ene, temveč dveh generacij. Nekatere posameznike bi lahko 

opredelili po letih kot pripadnike ene generacije, po vrednotah, prepričanjih, mnenju, 

obnašanju in komuniciranju pa kot pripadnike druge generacije.  
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Ker je izvedena anketa, predpostavljamo, da so anketirani vprašalnike izpolnjevali vestno in 

da zbrani podatki izražajo resnična mnenja, tako o internem komuniciranju v organizaciji kot 

tudi o ocenah glede vsebine in berljivosti interne revije.  

Podatke smo v kvalitativnem delu raziskave pridobili s pomočjo namenskega vzorca, kar prav 

tako predstavlja omejitev raziskave. K intervjuju smo povabili posameznike, za katere smo 

menili, da nam bodo o temi raziskave v intervjujih lahko največ povedali. Obstaja tudi 

možnost, da z izborom ljudi, s katerimi smo opravili intervju, nismo dobili relevantnih stališč 

znotraj organizacije. Pri izvajanju strukturiranih intervjujev smo bili v stiku z intervjuvanci, 

pri čemer smo poskušali biti čim bolj objektivni, tako da s svojim obnašanjem nismo vplivali 

na odgovore udeležencev (Sagadin 2001, 21). Vzorčnih podatkov zaradi uporabe 

nenaključnega vzorca ugotovitev raziskave ne moremo posploševati.  

Dodatno omejitev predstavlja tudi dejstvo, da sem v organizaciji, v kateri smo izvedli 

raziskavo, zaposlena in opravljam delo redaktorice in urednice interne revije. 
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5 REZULTATI RAZISKAVE 

V tem poglavju predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jih dobili z empirično analizo, ki 

temelji na rezultatih anketnega vprašalnika in intervjujev. Z raziskavo smo analizirali vlogo 

interne revije kot kanala interne komunikacije v kontekstu medgeneracijskih razlik.  

Najprej podrobno opišemo rezultate deskriptivne statistične analize, s pomočjo katere 

pridobimo značilnosti populacije proučevanih anketiranih oseb. V tem delu predstavimo 

odgovore na demografska vprašanja, predvsem se osredotočimo na deleže posameznih 

odgovorov. V osrednjem delu poglavja odgovarjamo na hipoteze, podajamo ugotovitve 

intervjuvancev in nato skozi interpretacijo podamo odgovor na raziskovalna vprašanja. 

Ključne empirične ugotovitve, ki jih je pokazala raziskava, kažejo, da je interna revija 

najpomembnejše orodje interne komunikacije v organizaciji in da so razlike v izboru 

najpomembnejšega kanala interne komunikacije v oceni informativnosti interne revije, v 

obsegu prebranih strani, v najljubših vsebinah in v pogostosti prebranosti posameznih vsebin 

interne revije odvisne od starosti zaposlenih oziroma od tega, kateri generaciji zaposleni 

pripadajo. 

5.1 Opis vzorca proučevanih anketirancev  

V tem delu podrobneje predstavljamo anketni vzorec in navedemo, preko katerih kanalov 

anketirani v podjetju običajno prejmejo največ internih informacij. Ob tem ni mogoče zaznati 

razloga, ki bi bil skupen anketiranim, ki se na reševanje anketnega vprašalnika niso odzvali 

oziroma niso odgovorili na anketna vprašanja, vezana na prvi sklop vprašanj. Glede na visoko 

stopnjo odzivnosti lahko rečemo, da je količina podatkov zadovoljivo velika, da izsledki 

veljajo za celotno podjetje. 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 473 posameznikov (73,8 % vseh razdeljenih 

vprašalnikov), upoštevamo odgovore 464 (72,39 %) anketiranih. Devet (1,4 %) anketiranih ni 

podalo odgovorov na prvi del vprašanj o njihovi starosti, zato so bili ti vprašalniki iz nadaljnje 

analize izvzeti. Na podlagi starosti lahko anketirane uvrstimo v tri skupine generacij. Zaradi 

malo vseh zaposlenih v proučevani organizaciji, starih nad 51 let, smo za potrebe te naloge 

opredelili lastno generacijsko časovno linijo in zaposlene razvrstili v tri skupine generacij, kot 

jih prikazuje preglednica 2. Pri razporejanju zaposlenih v generacije smo se zgledovali po 

Brečko (navedeno v podpoglavju 3.2), vendar smo za zagotovitev anonimnosti zaposlenim, 

starim nad 51 let, posamezne razrede generacij prilagodili.  
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Preglednica 2: Časovna razporeditev generacij v proučevani organizaciji glede na 

starost anketiranih 

Poimenovanje generacije  Starost pripadnikov v letih  

»Bumersi« (baby boom)  nad 45  

Generacija X  med 30 in 45 

Generacija Y  do 29 

V proučevani organizaciji je 62 vprašanih pripadnikov generacije baby boom oziroma 13,4 %, 

274 vprašanih je pripadnikov generacije X oziroma 59,1 % in 128 vprašanih je pripadnikov 

generacije Y oziroma 27,6 %. V proučevani organizaciji ni zaposlenih, ki so starejši od 63 let, 

oziroma ni pripadnikov veteranov, zaradi tega ta generacija tudi ni navedena v preglednici 2. 

V proučevani organizaciji največji delež v vzorcu predstavljajo pripadniki generacije X, 

sledijo pripadniki generacije Y, najmanjši delež pa predstavljajo pripadniki generacije baby 

boom.  

 

Slika 3: Opredelitev anketiranih po deležih v tri generacije 

Na vprašanje, »Od kod oz. kje običajno prejemate informacije v zvezi s podjetjem?«, smo 

prejeli odgovore, da kot glavni vir informacij anketiranim predstavlja interna revija (57,6 %), 

sledita dnevna (49,8 %) in nato mesečna (46,5 %) elektronska pošta. Tem po vrstnem redu 

sledijo oddelčni sestanki in razgovori (27,1 %), socialni mediji (25,8 %), spletna stran 

podjetja (25,1 %), intranetna stran podjetja (24,7 %), oglasne deske v podjetju (12,3 %), na 

blagajnah (9,5 %), internet (7,6 %), prijatelji in znanci (3,7 %) in drugo (1,5 %; jutranja kava, 

dogovor s poslovnimi partnerji in preko elektronske pošte).  
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Slika 4: Glavni viri informacij, ki anketirane seznanjajo s podjetjem, po deležih 

V nadaljevanju opredelimo, preko katerih kanalov interne komunikacije vprašani glede na 

pripadnost generacijam običajno prejmejo največ informacij v zvezi s podjetjem. Za vsako 

posamezno generacijo navedemo le tri, ki jih vprašani najpogosteje navedejo.  

Vprašani, ki so pripadniki generacije baby boom, so podali odgovor, da običajno prejmejo 

oziroma preberejo informacije, ki se tičejo podjetja, v interni reviji (25,99 %), v mesečni (18,8 

%) in dnevni (15,25 %) elektronski pošti. Vprašani, pripadniki generacije X, običajno 

prejmejo oziroma preberejo informacije, ki se tičejo podjetja, v interni reviji (19,95 %), v 

dnevni (18,32 %) in mesečni (17,19 %) elektronski pošti. Vprašani, pripadniki generacije Y, 

pa običajno prejmejo oziroma preberejo informacije, ki se tičejo podjetja, v interni reviji 

(16,44 %), v dnevni elektronski pošti (15,36 %) in preko socialnih medijev, kot sta Facebook 

in Twitter (15,09 %). 

Če povežemo vsebino podpoglavja 2.5, ugotavljamo, da je po navedbah vprašanih natisnjen 

izvod interne revije najpomembnejša oblika interne komunikacije, preko katere vprašani 

prejemajo informacije o delovanju podjetja, o novejših dogajanjih v podjetju in o raznih 

dogodkih, povezanih s podjetjem. Na podlagi zapisanega ugotavljamo, da je vsem vprašanim, 

ne glede na generacijsko pripadnost, interna revija najpomembnejši kanal interne 

komunikacije. Ugotavljamo tudi, da vprašanim, ki so pripadniki generacij baby boom in X, 

kot vir internih informacij predstavljajo tudi novice, poslane preko elektronske pošte, medtem 

ko pripadnikom generacije Y vir internih informacij predstavljajo tudi socialni mediji.  
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5.2 Branost, vsebina in videz interne revije  

V tem delu predstavimo, koliko anketiranih interno revijo bere in v kakšnem obsegu, oceno 

vprašanih glede informativnosti in zabavnosti vsebin v interni reviji ter zanimivosti nagradnih 

iger in videza interne revije, navedemo tudi razloge anketiranih, ki interne revije ne berejo. 

Rezultate predstavimo tudi po pripadnosti anketiranih glede na generacije. 

Ugotavljamo, da vsi vprašani, ne glede na generacijsko pripadnost, interno revijo berejo. V 

podpoglavju 5.3 pri H2 in H3 predstavimo razlike med generacijami glede obsega prebranih 

strani in informativnosti interne revije. Na vprašanje v drugem sklopu vprašalnika: »Berete 

interno revijo?« je odgovorilo vseh 464 anketiranih. 458 (98,7 %) vprašanih interno revijo 

bere. 415 (90,6 %) vprašanih običajno prebere polovico ali več strani in 43 (9,4 %) vprašanih 

običajno prebere približno četrtino ali manj strani posameznega izvoda interne revije. 431 

(94,3 %) vprašanih meni, da je interna revija kar dovolj oziroma zelo informativna, 26 (5,7 %) 

vprašanih pa meni, je interna revija malo oziroma sploh ni informativna. En vprašani ni podal 

svojega mnenja o tem, kakšna se mu zdi informativnost interne revije. 6 (1,3 %) vprašanih 

interne revije ne bere. Za vprašanje: »Obkrožite oziroma navedite razloge, zakaj interne revije 

ne berete,« sta dva vprašana navedla, da interne revije ne bereta zaradi pomanjkanja časa, le 

eden vprašani ne bere interne revije, ker mu vsebine niso zanimive, in trije vprašani so 

navedli, da interne revije ne berejo, ker svojega izvoda še niso prejeli. Od vprašanih, ki 

interne revije ne berejo, je en pripadnik generacije X, pet pa je pripadnikov generacije Y. 

Vprašani pripadnik generacije X, ki interne revije ne bere, je kot razlog nebranja navedel, da v 

interni reviji ni vsebin, ki bi ga zanimale.  

   

Slika 5: Obseg prebranih strani posameznega izvoda interne revije po deležih 

Ugotavljamo, da ni opaziti velikih razlik med pripadniki treh generacij glede ocene zabavnosti 

interne revije. Pripadniki treh generacij so v podobnih deležih ocenili, da je interna revija kar 

dovolj oziroma zelo zabavna. Na vprašanje v četrtem sklopu vprašalnika: »Vas interna revija 

tudi zabava?« je odgovorilo 453 (97,6 % ) anketiranih. Odgovora ni podalo pet (1,1 %) 

vprašanih, ki interno revijo berejo, in 6 vprašanih (1,3 %), ki interne revije ne berejo. 334 

(73,7 %) vprašanih meni, da interna revija vsebuje tudi rubrike, ki jih kar dovolj oziroma zelo 

zabavajo. 105 (23,2 %) vprašanih meni, da interna revija vsebuje rubrike, ki jih malo 

zabavajo, 14 (3,1 %) pa jih meni, da interna revija sploh ne vsebuje rubrik, ki bi jih zabavale. 
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46 (74,2 %) vprašanih, ki so pripadniki generacije baby boom, so podali odgovor, da jih 

interna revija kar dovolj oziroma zelo zabava, 15 (24,2 %) pa jih meni, da jih interna revija 

malo zabava. 200 (73,2 %) vprašanih, pripadnikov generacije X, meni, da jih interna revija 

kar dovolj oziroma zelo zabava, 71 (26 %) pa jih meni, da jih interna revija malo oziroma 

sploh ne zabava. 88 (71,5 %) vprašanih, pripadnikov generacije Y, meni, da jih interna revija 

kar dovolj oziroma zelo zabava, 33 (26,9 % ) pa jih meni, da jih interna revija malo oziroma 

sploh ne zabava.   

Po navedbah vprašanih so nagradne igre v interni reviji za vse, ne glede na generacijsko 

pripadnost, kar dovolj oziroma zelo zanimive. Ugotavljamo, da so vprašanim pripadnikom 

generacije baby boom nagradne igre zanimivejše kot pripadnikom generacije X in Y. 447 

(96,3 %) anketiranih je odgovorilo na vprašanje glede zanimivosti nagradnih iger v interni 

reviji. Odgovora ni podalo 11 (2,4 %) vprašanih, ki interno revijo berejo, in 6 vprašanih (1,3 

%), ki interne revije ne berejo. 344 (77 %) vprašanih meni, da vsebuje interna revija kar 

dovolj oziroma zelo zanimive nagradne igre. 69 (15,44 %) vprašanih meni, da so nagradne 

igre v interni reviji malo zanimive, 20 (4,5 %) jih meni, da so nagradne igre v interni reviji 

nezanimive, 14 (3,1 %) vprašanih pa nagradnih iger v interni reviji še ni opazilo. 53 (85,5 %) 

vprašanih, ki so pripadniki generacije baby boom, je podalo odgovor, da sem jim zdijo 

nagradne igre v interni reviji kar dovolj oziroma zelo zanimive, 4 (6,5 % ) menijo, da so 

nagradne igre malo zanimive, 2 (3,2 %) pa menita, da so nezanimive. 203 (74,4 %) vprašani, 

pripadniki generacije X, menijo, da so nagradne igra kar dovolj oziroma zelo zanimive, 41 (15 

%) jih meni, da so malo zanimive, 14 (5,1 %) jih meni, da so nezanimive, 7 (2,6 %) pa jih 

pravi, da nagradnih iger še niso opazili. 88 (71,5 %) vprašanih, pripadnikov generacije Y, 

meni, da so nagradne igra kar dovolj oziroma zelo zanimive, 24 (19,5 %) jih meni, da so malo 

zanimive, 4 (3,3 %) menijo, da so nezanimive, 7 (5,7 %) pa jih pravi, da nagradnih iger še 

niso opazili. 

Ugotavljamo, da ni opaziti velikih razlik med pripadniki treh generacij glede ocene videza 

interne revije. Po navedbah vprašanih ugotavljamo, da je videz interne revije všeč oziroma 

zelo všeč vsem vprašanim, ne glede na generacijsko pripadnost. 458 (98,7 %) anketiranih je 

odgovorilo na vprašanje glede videza interne revije. Odgovora nista podala 2 (0,4 %) 

vprašana, ki interno revijo bereta, in 6 vprašanih (1,3 %), ki interne revije ne berejo. 444 (95,7 

%) vprašanim je interna revija všeč oziroma zelo všeč. 10 (2,2 %) vprašanim je podoba 

interne revije malo všeč, 2 (0,4 %) pa videz interne revije ni všeč. 61 (98,4 %) vprašanih, ki 

so pripadniki generacije baby boom, je podalo odgovor, da jim je interna revija všeč oziroma 

zelo všeč. 1 (1,6 % ) je videz interne revije malo všeč. 265 (97,1 %) vprašanih, pripadnikov 

generacije X, pravi, da jim je videz interne revije všeč oziroma zelo všeč. 5 (1,8 %) je videz 

interne revije malo všeč, 1 (0,4) interna revija ni všeč. 2 (0,7 %) vprašana pripadnika 

generacije X odgovora o všečnosti videza interne revije nista podala. 118 (95,9 %) vprašanih, 

pripadnikov generacije Y, pravi, da jim je interna revija všeč oziroma zelo všeč. 4 (3,3 %) 

menijo, da jim je interna revija malo všeč, 1 (0,8 %) videz interne revije ni všeč.  
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Na podlagi zapisanega in v povezavi s podpoglavjem 2.5.1 ugotavljamo, da je vsem 

vprašanim, ne glede na generacijsko pripadnost, v povprečju interna revija všeč, da preberejo 

v povprečju več kot polovico vsakega izvoda, v povprečju se jim interna revija zdi kar 

informativna in zabavna, nagradne igre v interni reviji se jim zdijo zanimive. Ugotavljamo, da 

ni opaziti večjih razlik pripadnikov treh generacij glede ocene branja, zabavnosti, zanimivosti 

nagradnih iger in videza interne revije.  

5.3 Preverjanje hipotez  

V tem delu naloge preverjamo v metodološkem delu postavljene hipoteze.  

H1: Med izbiro najpomembnejšega kanala interne komunikacije in generacijami obstajajo 

statistično pomembne razlike.  

Najprej izračunamo deleže izbire posameznega kanala interne komunikacije za generacijo 

baby boom, generacijo X in generacijo Y. S slike 5 je razvidno, da je interna revija 

najpomembnejši kanal interne komunikacije za vse tri generacije. Najbolj za pripadnike 

generacije baby boom (74,2 %), sledijo pripadniki generacije X (58,5 %) in pripadniki 

generacije Y (47,7 %). Pripadnikom generacije baby boom poleg interne revije predstavljajo 

pomemben vir internih informacij tudi mesečna (51,6 %) in dnevna elektronska pošta (43 ,5 

%) ter intranetna stran podjetja (35,5 %). Tudi pripadnikom generacije X poleg interne revije 

predstavljajo pomemben vir internih informacij dnevna (53,7 %) in mesečna elektronska 

pošta (50,4 %) in oddelčni sestanki in razgovori (29 %). Pripadnikom generacije Y poleg 

interne revije predstavljajo pomemben vir internih informacij dnevna elektronska pošta (44,5 

%), socialni mediji (43,8 %) in mesečna elektronska pošta (35,9 %). 
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Slika 6: Najpomembnejši kanal interne komunikacije glede na generacije po deležih 

Nato s Pearsonovim hi-kvadratom preverimo povezanost med izbiro in neizbiro posameznega 

kanala interne komunikacije glede na tri generacije (preglednica 3).  
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Preglednica 3: Statistika testa med razlikami 

Pearson Chi-Square 

Izbira oz. neizbira posameznega kanala interne komunikacije 

  

Value 

Asymp. Sig.          

(2-sided) 

Interna revija 12,159
a
 0,002 

Intranetna stran podjetja  7,890
a
 0,019 

Spletna stran podjetja 0,612
a
 0,736 

Socialni mediji 36,410
a
 0,000 

Informacije na blagajnah 2,649
a
 0,266 

Oglasne deske  13,910
a
 0,001 

Dnevna elektronska pošta 3,712
a
 0,156 

Mesečna elektronska pošta 7,740
a
 0,021 

Oddelčni sestanki in razgovori 1,709
a
 0,425 

Internet 1,982
a
 0,371 

Prijatelji, znanci 3,594
a
 0,166 

Drugo 1,555
a
 0,460 

a 
Dichotomy group tabulated at value 1. 

Ugotavljamo, da obstaja statistično značilna povezanost generacij med izborom petih kanalov 

interne komunikacije (kjer je značilnost testa pod 0,05), in sicer interna revija, intranetna stran 

podjetja, socialni mediji, oglasne deske in mesečna elektronska pošta. Na podlagi rezultatov, 

predstavljenih v preglednici 3, hipotezo potrdimo. Sklepamo, da razlike pri izbiri 

najpomembnejšega kanala interne komunikacije med generacijami obstajajo. Izbira 

najpomembnejšega kanala interne komunikacije in starosti zaposlenih oziroma generacijska 

pripadnost zaposlenih sta med seboj povezana.  

H2: Med ocenami glede informativnosti interne revije med generacijami ne obstajajo 

statistično pomembne razlike. 

Za tri generacije izračunamo, kako v povprečju ocenjujejo informativnost interne revije. Pri 

tem vrednost 1 pomeni, da je interna revija zelo informativna, vrednost 2, da je interna revija 

dokaj oziroma kar dovolj informativna, vrednost 3, da je interna revija malo informativna, in 

vrednost 4, da interna revija (sploh) ni informativna.  
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Preglednica 4: Opis statistike po skupinah 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Generacija baby boom 62 1,48 0,535 0,068 

Generacija X 273 1,71 0,612 0,037 

Generacija Y 122 1,70 0,559 0,051 

Total 457 1,68 0,592 0,028 

Iz preglednice 4 je razvidno, da pripadniki vseh treh generacij informativnost interne revije 

ocenjujejo v povprečju z oceno 2, kar pomeni, da je interna revija dokaj oziroma kar dovolj 

informativna. Z najvišjo povprečno oceno (M = 1,48) ocenjujejo informativnost interne revije 

pripadniki generacije baby boom. 

Hipotezo preverjamo z enosmerno analizo variance (ANOVA) (preglednica 5). 

Preglednica 5: Test enakosti varianc  

Test of Homogeneity of Variances  

Informativnost interne revije 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,376 2 454 0,687 

Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (p = 0,687), ker je značilnost Levenovega 

testa nad 0,05. Za test aritmetičnih sredin je veljavna tabela enosmerne analize variance 

(ANOVA) (preglednica 6). 

Preglednica 6: Statistika testa o enakosti povprečij 

ANOVA 

Informativnost interne revije 

 Sume of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

Between Groups 2,739 2 1,369 3,960 0,020 

Within Groups 156,977 454 0,346   

Total 159,716 456    

Ker je značilnost testa pod 0,05 (p = 0,020), sklepamo, da so razlike med generacijami 

statistično značilne. Z dodatnim Bonferronijevim post-hoc testom preverimo, ali so razlike 

glede informativnosti interne revije statistično značilne med posameznimi skupinami 

generacij (preglednica 7). 
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Preglednica 7: Statistika testa med skupinami 

Bonferroni test 

Informativnost interne revije 

 

 

(I) a1 generacija 

 Mean 

Difference   

(I-J) 

 

 

Std. Error 

 

 

Sig. 

Generacija baby 

boom 

generacija X –0,230
*
 0,083 0,017 

 generacija Y  –0,213 0,092 0,062 

Generacija X generacija baby boom 0,230
*
 0,083 0,017 

 generacija Y 0,018 0,064 1,000 

Generacija Y generacija baby boom 0,213 0,092 0,062 

 generacija X –0,018 0,064 1,000 

* 
The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Ugotovimo, da pripadniki generacije X v povprečju interno revijo ocenjujejo kot manj 

informativno v primerjavi s pripadniki generacije baby boom (p = 0,017). Razlika s pripadniki 

generacije Y je statistično značilna pri nekoliko višji stopnji tveganja (p = 0,062).  

Na podlagi predstavljenih rezultatov hipotezo 2 zavrnemo. Sklepamo, da razlike v oceni 

informativnosti interne revije med generacijami obstajajo. Starost zaposlenih oziroma 

generacija, ki ji zaposleni pripadajo, in kako zaposleni ocenjujejo, da jih interna revija v zvezi 

s podjetjem obvešča o novostih, dejavnostih, dogodkih, o novih sodelavcih ipd., sta med seboj 

povezana.  

H3: Med obsegom prebranih strani interne revije in generacijami obstajajo statistično 

pomembne razlike.  

Za tri generacije izračunamo, v kolikšnem obsegu povprečno preberejo interno revijo. Pri tem 

vrednost 1 pomeni, da vprašani preberejo večino vseh oz. vse strani interne revije, vrednost 2, 

da vprašani preberejo več kot polovico izvoda interne revije, vrednost 3, da vprašani preberejo 

polovico izvoda interne revije, vrednost 4, da vprašani preberejo približno četrtino celotnega 

izvoda interne revije, in vrednost 5, da vprašani preberejo malo oziroma skoraj nič.  
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Preglednica 8: Opis statistike po skupinah 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Generacija baby boom 62 1,55 0,843 0,107 

Generacija X 273 1,79 0,960 0,058 

Generacija Y 123 2,24 1,056 0,095 

Total 458 1,88 0,997 0,047 

Iz preglednice 8 je razvidno, da pripadniki vseh treh generacij branost interne revije 

ocenjujejo v povprečju z oceno 2, kar pomeni, da zaposleni preberejo več kot polovico 

posameznega izvoda interne revije. Z najvišjo povprečno oceno (M = 1,55) ocenjujejo branost 

interne revije pripadniki generacije baby boom.  

Z enosmerno analizo variance (ANOVA) preverimo, ali so razlike med generacijami 

statistično značilne (preglednica 9). 

Preglednica 9: Test enakosti varianc 

Test of Homogeneity of Variances  

Obseg prebranih strani interne revije 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,061 2 455 0,048 

Značilnost Levenovega testa je pod 0,05. Ker predpostavka o homogenosti varianc ni 

izpolnjena (p = 0,048), uporabimo ustrezen Brown-Forsythov robustni test enakosti povprečij 

(preglednica 10).  

Preglednica 10: Test enakosti povprečij 

Robust Tests of Equality of Means 

Obseg prebranih strani interne revije 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 13,514 2 267,258 0,000 

a
 Asymptotically F distributed.avedite. 

Ker je značilnost testa pod 0,05 (p = 0,000), sklepamo, da so razlike med generacijami 

statistično značilne. Z izvedbo dodatnega Tamhanovega post-hoc testa ugotovimo, da 

zaposleni, pripadniki generacije Y, v povprečju preberejo posamezen izvod interne revije v 

manjšem obsegu kot zaposleni, pripadniki generacije baby boom in generacije X (preglednica 

11).    
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Preglednica 11: Statistika testa med skupinami 

Multiple Comparisons. Tamhane test 

Obseg prebranih strani posameznega izvoda interne revije 

 

 

(I) a1 generacija 

 Mean 

Difference  (I-

J)** 

 

 

Std. Error 

 

 

Sig. 

Generacija baby 

boom 

generacija X –0,246 0,122 0,131 

 generacija Y  –0,687
*
 0,143 0,000 

Generacija X generacija baby boom 0,246 0,122 0,131 

 generacija Y –0,441
*
 0,112 0,000 

Generacija Y generacija baby boom 0,687
*
 0,143 0,000 

 generacija X 0,441
*
 0,112 0,000 

* 
The mean difference is significant at the 0.05 level. 

** Višja kot je vrednost, manjša je intenziteta (manjši je obseg prebranih strani).
 

Na podlagi predstavljenih rezultatov hipotezo 3 potrdimo. Sklepamo, da razlike v obsegu 

prebranih strani interne revije med generacijami obstajajo. Obseg prebranih strani 

posameznega izvoda interne revije in starost zaposlenih oziroma generacije, ki ji zaposleni 

pripadajo, sta med seboj povezana. Sklepamo lahko, da interno revijo mlajši zaposleni 

preberejo v manjšem obsegu kot starejši zaposleni.  

H4: Obstajajo statistično pomembne razlike med najljubšimi vsebinami interne revije in 

generacijami.  

Najprej za generacijo baby boom, generacijo X in generacijo Y izračunamo deleže branja 

posameznih vsebin interne revije, ki jih pripadniki najraje berejo. S slike 7 je razvidno, da 

pripadniki vseh treh generacij najraje berejo prispevke o aktualnih dogajanjih v podjetju. V 

največji meri to rubriko berejo pripadniki generacije X (57,1 %), sledijo pripadniki generacije 

Y (53,2 %). Pripadnikom generacije Y so prispevki o aktualnih dogajanjih v podjetju enako 

pomembni kot opisi izdelkov dobaviteljev (46,33 %), sledijo nasveti za zdravo življenje (35 

%) in opisi izdelkov lastne blagovne znamke (32,5 %). Pripadniki generacije X poleg 

prispevkov o aktualnih dogajanjih najraje berejo nasvete za zdravje (40,7 %) in opise izdelkov 

dobaviteljev (33,75 %). Pripadniki generacije baby boom poleg prispevkov o aktualnih 

dogajanjih prav tako najraje berejo nasvete za zdravje (43,5 %) in opise izdelkov dobaviteljev 

(27,4 %). Iz navedenih podatkov lahko sklepamo, da pripadniki vseh treh generacij najraje 

berejo prispevke o aktualnih dogajanjih v podjetju in nasvete za zdravje. 
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Slika 7: Najljubše vsebine interne revije glede na generacije po deležih 

Nato s Pearsonovim hi-kvadratom preverimo povezanost med branjem in nebranjem 

posameznih vsebin v interni reviji glede na tri generacije (preglednica 12).  
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Preglednica 12: Statistika testa med razlikami 

Pearson Chi-Square 

Najljubše prebrane vsebine interne revije 

  

Value 

Asymp. Sig.         

(2-sided) 

Uvodne besede 16,685
 a
 0,000 

Poudarjen prispevek 0,187
 a
 0,911 

Prispevki o aktualnih dogajanjih v podjetju 3,986
 a
 0,136 

Predstavitev oddelkov 4,079
 a
 0,130 

Predstavitev podružnice 0,600
 a
 0,741 

Opis izdelkov lastne blagovne znamke 3,933
 a
 0,140 

Opis izdelkov dobaviteljev 8,281
 a
 0,016 

Nasveti za zdravje 1,640
 a
 0,441 

Popotovanja sodelavcev 0,783
 a
 0,676 

Zanimivo 0,107
 a
 0,948 

Zabavni kotiček 2,903
 a
 0,234 

Intervju s sodelavci 1,184
 a
 0,553 

Promocija zdravja na delovnem mestu 2,609
 a
 0,271 

Nagradne igre 3,888
 a
 0,143 

Novice s kadrovskega področja 1,837
 a
 0,399 

Drugo 2,046
 a
 0,359 

a 
Dichotomy group tabulated at value 1. 

Ugotavljamo, da obstaja statistično značilna povezanost (kjer je značilnost testa pod 0,05) 

generacije z branjem dveh vsebin interne revije, ki jih pripadniki treh generacij najraje berejo, 

in sicer uvodnik (ki ne sodi med vsebine, ki jih zaposleni najraje berejo) (p = 0,000) in opis 

izdelkov dobaviteljev (p = 0,016). Na podlagi predstavljenih rezultatov hipotezo 4 potrdimo. 

Sklepamo, da razlike v izboru najljubših vsebin interne revije med generacijami obstajajo. 

Starost zaposlenih oziroma generacijska pripadnost zaposlenih in vsebine interne revije, ki jih 

zaposleni najraje berejo, so med seboj povezane.  

H5: Najpogosteje prebrane vsebine interne revije se glede na generacije statistično 

razlikujejo. 

Najprej za vse tri generacije v povprečju izračunamo, kako pogosto preberejo posamezne 

vsebine interne revije. S slike 8 je razvidno, da pripadniki generacije baby boom preberejo 

občasno zabavni kotiček, vse ostale vsebine pa preberejo (skoraj) vedno. Pripadniki 

generacije X devet vsebin preberejo skoraj vedno, štiri vsebine pa občasno. (Skoraj) vedno 

pripadniki generacije X preberejo prispevke o aktualnih dogajanjih v podjetju, predstavitev 
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oddelkov, predstavitev podružnice, opis izdelkov lastne blagovne znamke, opis izdelkov 

dobaviteljev, nasvete za zdravje in novice s kadrovskega področja, poudarjen prispevek v 

posamezni izdaji in promocijo zdravja na delovnem mestu. Štiri rubrike od 14 pripadniki 

generacije Y preberejo (skoraj) vedno, in sicer prispevke o aktualnih dogajanjih v podjetju, 

predstavitev podružnice, opis izdelkov lastne blagovne znamke in opis izdelkov dobaviteljev. 

Ostale vsebine pripadniki generacije Y preberejo občasno.  

 

Slika 8: Pogostost branja posameznih vsebin interne revije po generacijah 

Z enosmerno analizo variance (ANOVA) preverimo, ali so razlike med generacijami 

statistično značilne (preglednica 13).  
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Preglednica 13: Test enakosti varianc 

Test of Homogeneity of Variances  

Pogostost branja posameznih vsebin interne revije 

 Levene 

Statistic 

 

df1 

 

df2 

 

Sig. 

Uvodne besede 9,966 2 453 0,000 

Poudarjen prispevek 0,485 2 453 0,616 

Prispevki o aktualnih dogajanjih v 

podjetju 

1,025 2 454 0,360 

Predstavitev oddelkov 3,337 2 452 0,036 

Predstavitev podružnice 0,720 2 453 0,487 

Opis izdelkov lastne blagovne 

znamke 

8,007 2 453 0,000 

Opis izdelkov dobaviteljev 2,423 2 454 0,090 

Nasveti za zdravje 7,441 2 454 0,001 

Popotovanja sodelavcev 1,799 2 451 0,167 

Zanimivo 2,411 2 452 0,091 

Zabavni kotiček 1,229 2 453 0,294 

Intervju s sodelavci 0,822 2 452 0,440 

Promocija zdravja na delovnem 

mestu 

0,140 2 454 0,869 

Novice s kadrovskega področja 10,800 2 451 0,000 

Drugo   1   

Ker predpostavka o homogenosti varianc v določenih primerih ni izpolnjena (kjer je 

značilnost Levenovega testa pod 0,05), uporabimo ustrezen Brown-Forsythov robustni test 

enakosti povprečij.  



 

63 

Preglednica 14: Preverjanje statističnih razlik med generacijami glede na pogostost 

prebranih posameznih vsebin interne revije 

Pogostost branja vsebin interne revije 

Vsebina Test F Sig. 

Uvodne besede Brown-Forsythe 27,761 0,000 

Poudarjen prispevek ANOVA 7,578 0,001 

Prispevki o aktualnih dogajanjih v 

podjetju 

ANOVA 0,366 0,694 

Predstavitev oddelkov Brown-Forsythe 3,998 0,020 

Predstavitev podružnice ANOVA 0,674 0,510 

Opis izdelkov lastne blagovne 

znamke 

Brown-Forsythe 2,536 0,081 

Opis izdelkov dobaviteljev ANOVA 0,683 0,506 

Nasveti za zdravje Brown-Forsythe 6,308 0,002 

Popotovanja sodelavcev ANOVA 4,275 0,014 

Zanimivo ANOVA 3,955 0,020 

Zabavni kotiček ANOVA 14,318 0,000 

Intervju s sodelavci ANOVA 7,294 0,001 

Promocija zdravja na delovnem 

mestu 

ANOVA 9,467 0,000 

Novice s kadrovskega področja Brown-Forsythe 3,901 0,022 

Z dodatnima Bonferronijevim in Tamhanovim post-hoc testoma ugotovimo natančnejše 

razlike glede pogostosti branja vsebin interne revije med posameznimi skupinami generacij. 

Zaradi obsežnih podatkov se izpisa nahajata v prilogi 3.   

Ugotovimo, da pripadniki generacije baby boom berejo uvodne besede (p = 0,000), poudarjen 

prispevek v posamezni izdaji interne revije (p = 0,035), nasvete za zdravje (p = 0,008), 

popotovanje sodelavcev (p = 0,025), zanimivo (p = 0,018), zabavni kotiček (p = 0,000), 

intervju s sodelavci (p = 0,006) in promocijo zdravja na delovnem mestu (p = 0,006) 

statistično pogosteje kot pripadniki generacije Y.  

Ugotovimo, da pripadniki generacije X berejo uvodne besede (p = 0,000), poudarjen 

prispevek v posamezni izdaji interne revije (p = 0,000), predstavitev oddelkov (p = 0,023), 

nasvete za zdravje (p = 0,013), zabavni kotiček (p = 0,000), intervju s sodelavci (p = 0,002), 

promocijo zdravja na delovnem mestu (p = 0,000) in novice s kadrovskega področja (p = 

0,029) statistično pogosteje kot pripadniki generacije Y. 

Na podlagi predstavljenih rezultatov hipotezo 5 potrdimo. Ugotavljamo, da pripadniki 

generacij baby boom in X posamezne vsebine interne revije preberejo pogosteje kot 
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pripadniki generacije Y. Sklepamo, da razlike v pogostosti prebranih vsebin interne revije 

med generacijami obstajajo. Starost zaposlenih oziroma generacijska pripadnost zaposlenih in 

pogostost prebranih vsebin posameznega izvoda interne revije sta med seboj povezani.  

5.4 Analiza in interpretacija intervjujev   

V tem delu predstavljamo analizo podatkov, ki smo jih pridobili z intervjuji. Pri posameznem 

vprašanju podajamo interpretacijo na podlagi odgovorov udeležencev intervjujev. Glede na 

namen in cilje raziskave smo na osnovi raziskovalnih vprašanj oblikovali pet kategorij: 

– najljubši kanali interne komunikacije, 

– vloga interne revije, 

– branje interne revije in njene vsebine, 

– oblika interne revije. 

V tem podpoglavju v fazi interpretacije predstavljamo primerjavo stališč, mnenj in doživljanja 

udeležencev v raziskavi.  

5.4.1 Najljubši kanali interne komunikacije 

Analiza intervjujev je pokazala, da so kanali ustnega komuniciranja med intervjuvanci, 

pripadniki generacije baby boom in generacije Y, najljubša oblika komuniciranja v 

organizaciji, pripadnikom generacije X pa predstavljajo najljubšo obliko komuniciranja v 

organizaciji kanali elektronskega internega komuniciranja. 

Intervjuvancev nismo povprašali, kateri kanali interne komunikacije jim predstavljajo vire 

informacij, temveč smo jih vprašali, kako najraje komunicirajo na delovnem mestu. 

Intervjuvanci, pripadniki baby boom generacije, zaradi narave dela pri delu veliko uporabljajo 

elektronsko pošto, najraje pa komunicirajo neposredno in osebno. Intervjuvanec, pripadnik 

generacije baby boom, pravi: »Najraje komuniciram neposredno, grem do človeka in se z 

njim pomenim. Menim, da je osebni pristop najboljša oblika komuniciranja. Komuniciranje 

preko elektronske pošte je zame izraz nekega nezaupanja. Najraje se pomenim s človekom 

osebno, da človeka vidim in da vidim, kako se odzove. Tako lahko lažje vodim pogovor, če 

mi določenih stvari ne pove, jih tako lahko opazim.« Iz odgovorov pripadnikov generacije 

baby boom je mogoče razbrati, da so pri pogovoru pozorni na neverbalno govorico telesa in 

da komunicirajo predvsem formalno.  

Intervjuvanec, pripadnik generacije X, zaradi narave dela s sodelavci komunicira neposredno 

in osebno, najraje pa komunicira preko elektronske pošte. To mu omogoča kratko in jedrnato 

komuniciranje. Intervjuvanec, pripadnik generacije X, pravi: »Komuniciranje preko 

elektronske pošte mi omogoča kratka sporočila le z glavno temo, ni dodatnih podvprašanj in 
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razlag, kot je to običajno pri govornem komuniciranju.« Pri komuniciranju ne ovinkari, pove 

le bistvo. Neverbalni govorici telesa ne daje pozornosti. 

Intervjuvanci, pripadniki generacije Y, pri delu komunicirajo osebno in zaradi narave dela 

preko elektronske pošte. Najraje komunicirajo osebno, pomembne teme pa tudi napišejo, saj, 

kot pravijo, se tako sporočilo ohrani in je dokazno gradivo. Neposredno komuniciranje jim 

omogoča komunikacijo brez šuma, konfliktnih situacij in nerazumevanja. Intervjuvanec, 

pripadnik generacije Y, pravi: »Pri pogovoru lažje zadevo obrazložim in takoj dobim 

odgovor. Če česa ne razumem, vprašam in takoj dobim odgovor. Ni nesporazumov in 

nerazumevanja.« Takoj se lahko dogovorijo o vseh podrobnostih. Intervjuvanec, pripadnik 

generacije Y, pravi: »Komuniciranje preko telefona mi omogoča takojšen odgovor.« Pri 

komuniciranju povedo bistvo, in če je treba, tudi veliko sprašujejo in si želijo dodatnih razlag.  

5.4.2 Vloga interne revije 

Analiza intervjujev je pokazala, da interna revija intervjuvancem ne glede na generacijsko 

pripadnost predstavlja vir informacij o podjetju, dogodkih in dejavnostih v podjetju, o novih 

sodelavcih, hkrati pa tudi pravijo, da jih seznanja o hobijih in potovanjih sodelavcev, o 

zdravem načinu življenja, raznih športnih dogodkih in nasvetih. Iz njihovih odgovorov je 

mogoče razbrati, da se preko interne revije s podjetjem poistovetijo, čutijo pripadnost 

podjetju, to pa jim daje občutek, da so del zgodbe, ki jo piše podjetje.  

Intervjuvance smo povprašali, kakšna je po njihovem mnenju vloga interne revije v 

organizaciji. Intervjuvanec, pripadnik generacije baby boom, navaja: »Interna revija je zame 

informativna. Vsebuje vse sestavine, ki jih ima dobra revija: tekoče novice, uvodnik in kviz. 

Vsebuje sporočila za 500 zaposlenih.« Intervjuvanec, pripadnik generacije X, navaja: 

»Sodelavci se seznanimo, s čim se podjetje ukvarja, kaj vse se v podjetju dogaja, seznanimo 

se z novicami, s sodelavci in raznimi športnimi dejavnostmi.« Intervjuvanec, pripadnik 

generacije Y, navaja: »Interna revija obvešča vse zaposlene o novostih podjetja, dogodkih, 

športnih dejavnostih, o novih sodelavcih in rojstvih v podjetju, o dosežkih in hobijih 

posameznih sodelavcev.« Intervjuvanec, pripadnik generacije Y, tudi navaja: »Ko prebiram 

interno revijo, se počutim del podjetja, bolj se počutim kot ekipa.«      

5.4.3 Branje interne revije in vsebina 

Analiza intervjujev je pokazala, da intervjuvanci, ne glede na generacijo, ki ji pripadajo, 

interno revijo berejo. Obseg prebranih vsebin je odvisen od tem, ki jih zanimajo, in njihovega 

časa. Obseg prebranih vsebin intervjuvancev se razlikuje glede na generacijsko pripadnost. 

Ugotavljamo, da pripadniki generacij baby boom in Y preberejo več strani interne revije kot 

pripadniki generacije X.  
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Intervjuvance smo povprašali, zakaj interno revijo berejo in katere rubrike so jim najljubše. 

Intervjuvanec, pripadnik generacije baby boom, navaja: »Običajno časopisov, tabloidov in 

revij ne berem, a ker je interna revija revija našega podjetja, jo prelistam. Na podlagi kazala se 

odločim, kaj bom prebral. Preberem tisto, kar me zanima.« Intervjuvanec, pripadnik 

generacije baby boom, navaja: »Prelistam celotno interno revijo, in ko imam čas, preberem 

prispevek, ki me zanima.« Intervjuvanec, pripadnik generacije X, navaja: »Zaradi 

pomanjkanja časa interno revijo prelistam, preberem pa bolj malo.« Intervjuvanec, pripadnik 

generacije Y, navaja: »Preberem skoraj celoten izvod interne revije. Ker je barvita, nova, 

privlačna, ne morem, da je ne bi vzel v roke. Grem od začetka do konca.«  

5.4.4 Oblika interne revije 

Analiza intervjujev je pokazala, da ne glede na generacijo, ki ji intervjuvanec pripada, želi 

prejemati tiskano revijo, ki jo lahko prebira kjerkoli in kadarkoli. Intervjuvancem je všeč 

natisnjen izvod interne revije na več straneh z barvnimi fotografijami in raznolikimi 

vsebinami.  

Intervjuvance smo vprašali, kakšna revija jim je najbolj všeč in zakaj. Vsi intervjuvanci so 

podali odgovor, da jim je tiskana interna revija, na barvitem papirju, z mnogimi fotografijami, 

različnimi prispevki in temami, zelo všeč in da je taka, kot je, super. Intervjuvanec, pripadnik 

generacije baby boom, pravi: »Interna revija našega podjetja ima vse sestavine, ki jih imajo 

revije. Revija v papirnati obliki mi je bolj všeč, saj jo lahko prebiram kjerkoli in takrat, ko si 

za to vzamem čas. Dostop do digitalne revije ni vedno mogoč. Interna revija na več straneh je 

primernejša kot dnevne ali tedenske novice, prejete po elektronski pošti. Takšne novice preko 

elektronske pošte lahko hitro spregledam in po pomoti tudi izbrišem. Tiskane revije ne morem 

izbrisati.« Intervjuvanec, pripadnik generacije X, navaja: »Interna revija naj bo tiskana, da jo 

lahko primem v roke. Všeč mi je takšna, kot je. Za digitalne revije moram imeti internet in 

povezavo, to pa ni vedno mogoče.« Intervjuvanec, pripadnik generacije Y, navaja: »Revija v 

fizični obliki je super. Tako seže do čisto vseh, do tistih, ki imajo ali pa nimajo (dostopa do) 

računalnika. Nimam časa sedeti za računalnikom in prebirati raznih digitalnih revij, revijo rad 

primem v roke in jo berem kjerkoli in kadarkoli. Tiskane revije tudi ne morem izbrisati ali 

spregledati. Vedno me počaka. Če bi sodelavci prejeli digitalno revijo, bi jo manj brali.«  

5.5 Odgovori na raziskovalna vprašanja  

V tem delu odgovarjamo na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v metodološkem 

delu naloge, in odgovore hkrati strnemo v ključne ugotovitve, ki smo jih dobili z raziskavo. 

Skladno s pristopom zaporednega pojasnjevalnega načrta združujemo rezultate analize 

kvantitativnih in kvalitativnih podatkov. Pri posameznem raziskovalnem vprašanju podajamo 
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interpretacijo rezultatov raziskave, pridobljenih z anketo in intervjuji. Te povežemo s 

teoretičnimi spoznanji, ki smo jih že predstavili v prvem delu naloge.   

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi: »Kateri kanali interne komunikacije zaposlenim v 

organizaciji predstavljajo vire informacij glede na generacijsko pripadnost?« Raziskava je 

pokazala, da zaposlenim glede na starost oziroma generacijsko pripadnost predstavljajo vir 

internih informacij različni kanali interne komunikacije. Tudi različni avtorji (Brečko 2010; 

Hammill 2005; Becton, Walker in Jones-Farmer 2014) navajajo, da ljudje uporabljamo 

različna sredstva in orodja komuniciranja glede na to, kateri generaciji pripadamo. Ugotovili 

smo, kar nas tudi preseneča, da izmed vseh kanalov internega komuniciranja vsem 

zaposlenim predstavlja najpogostejši in pomemben vir internih informacij interna revija. Da je 

interna revija priljubljeno orodje interne komunikacije, ugotavlja tudi Gojkoškova (2008). 

Gruban (2005) pravi, da danes interne revije pridobivajo na teži, veljavi in vplivu. Tudi 

Jefkins (2000, 77) meni, da je natisnjen izvod internega časopisa najpomembnejša oblika 

interne komunikacije. Interna revija je eden izmed kanalov interne komunikacije, ko zaradi 

velikosti organizacije vodstvo ne more več osebno komunicirati z vsemi zaposlenimi 

(Gruban, Verčič in Zavrl 1997, 139). Zaradi razvoja tehnologije se danes pri komuniciranju 

množično uporabljajo kanali elektronskega internega komuniciranja (Mumel 2008, 173). Z 

raziskavo ugotavljamo, da pripadnikom generacij baby boom in X kot najpomembnejša 

kanala interne komunikacije predstavljata tudi dnevna in mesečna elektronska pošta, 

pripadnikom generacije Y pa prav tako dnevna elektronska pošta in, kot smo pričakovali, 

socialni mediji (Facebook, Twitter).  

Z namenom celostnejšega pristopa k interpretaciji (Lobe 2006, 64) smo anketirane spraševali, 

od kod običajno prejmejo informacije v zvezi s podjetjem, intervjuvance pa, katere kanale 

interne komunikacije pri delu najraje uporabljajo. Kvalitativni rezultati so namenjeni dodatni 

razlagi in interpretaciji kvantitativnih podatkov (Lobe 2006, 66). Pregled odgovorov 

intervjuvancev kaže, da pripadniki generacij baby boom in Y pri delu najraje uporabljajo 

kanale ustnega komuniciranja, pripadniki generacije X pa kanale elektronskega internega 

komuniciranja. Čeprav Gruban, Verčič in Zavrl (1998, 139) navajajo, da je neposredno 

govorno komuniciranje pri zaposlenih najbolj zaželeno in najučinkovitejše, v raziskavi 

ugotavljamo, da pripadniki generacije X najraje komunicirajo preko elektronske pošte. Prav 

tako menijo tudi Cibull (2013), NOAA (2006), Scheid (2010) in Draškoškova (2010, 8). 

Avtorji Murphy in Raines (2007, 14), Cibull (2013) in Scheid (2010) poudarjajo, da 

pripadniki generacije baby boom pri komuniciranju na delovnem mestu najraje uporabljajo 

kanale ustnega internega komuniciranja, posegajo pa že tudi po kanalih elektronskega 

internega komuniciranja. Tudi raziskava je pokazala, da pripadniki generacije baby boom na 

delovnem mestu najraje komunicirajo ustno, uporabljajo pa tudi elektronsko pošto. Čeprav 

različni avtorji navajajo, da pripadniki generacije Y pri komuniciranju na delovnem mestu 

najraje uporabljajo kanale elektronskega internega komuniciranja (NOAA 2006) in druga 

sodobna komunikacijska orodja (Cibull 2013; Scheid 2010), je raziskava pokazala, da 
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pripadniki generacije Y pri delu najraje komunicirajo govorno, saj si želijo, kot navaja Mumel 

(2008, 169), takojšnjega odziva in razumljive komunikacije.  

Zaključimo lahko, da je interna revija pomemben kanal interne komunikacije, ki zaposlenim 

ponuja informacije o podjetju. Prav tako pa tudi ugotavljamo, da zaposleni glede na starost 

oziroma generacijsko pripadnost pri komuniciranju na delovnem mestu uporabljajo različne 

kanale interne komunikacije. 

Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: »Kako interna revija obvešča vse zaposlene ne glede 

na generacijsko pripadnost?« Z anketo ugotavljamo, da je interna revija dokaj oziroma kar 

dovolj informativna, saj vse zaposlene v zvezi s podjetjem dovolj obvešča o novostih, 

dejavnostih, dogodkih, o novih sodelavcih ipd. Podobno ugotavlja tudi Gruban (2005), da 

zaposleni cenijo, kar jim lahko ponujajo interne revije: poglobljene analize in razlage. Interna 

revija predstavlja kanal interne komunikacije, preko katere vodstvo podjetja zaposlene 

obvešča, oblikuje javno mnenje, jih vzgaja in zabava (Košir 1988,14). Je pa naša raziskava 

pokazala na generacijske razlike v obsegu obveščenosti. Od vseh treh generacij je interna 

revija pripadnikom generacije baby boom najbolj informativna, pripadnikom generacije X pa 

najmanj.  

Intervjuvance smo povprašali, kakšna je po njihovem mnenju vloga interne revije v 

organizaciji. Tudi intervjuji potrjujejo anketne rezultate in dodatno pojasnjujejo, zakaj 

zaposleni menijo, da je interna revija dovolj informativna. Pripadniki vseh treh generacij 

navajajo, da je vloga interne revije, da jih obvešča, seznanja z dejavnostmi podjetja in jim 

ponuja razne nasvete. Intervjuvanci so podali odgovor, da s prebiranjem vsebin interne revije 

čutijo pripadnost podjetju. Po Huntu in Grunigu (1995, 248) je namen interne revije ljudem 

tudi pokazati, da je njihova organizacija vredna, da so njeni člani. Intervjuvanci pravijo, da se 

s prebiranjem vsebin o podjetju in sodelavcih (intervju, popotovanja, rojstva, predstavitev 

oddelkov ipd.) seznanijo ne le z dejavnostmi v podjetju, temveč tudi z drugimi sodelavci, 

njihovimi nalogami, hobiji ipd. Tudi Bivins (2004, 114–115) navaja, naj vsaka interna revija 

poleg informacij o organizaciji vsebuje tudi informacije o zaposlenih in osebnih novicah.  

Zaključimo lahko, da so vsi zaposleni preko interne revije v povprečju dovolj obveščeni. 

Ugotavljamo, da interna revija zaposlenim zagotavlja reden pretok informacij o delovanju 

organizacije, najnovejših dogajanjih, o zaposlenih in jim ponuja tudi razne nasvete za zdrav 

življenjski slog. Prav tako pa tudi ugotavljamo, da zaposleni glede na starost oziroma 

generacijsko pripadnosti ocenjujejo informativnost interne revije. Interna revije je 

pripadnikom generacije baby boom najbolj informativna, pripadnikom generacije X pa 

najmanj.  

Tretje raziskovalno vprašanje se glasi: »V kolikšnem obsegu prebirajo interno revijo 

zaposleni v organizaciji glede na generacijsko pripadnost?« Raziskava je pokazala, da 

pripadniki vseh treh generacij preberejo več kot polovico posameznega izvoda interne revije. 
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Z raziskavo ugotavljamo, da zaposleni interno revijo berejo. Tudi Senić (2011b) ugotavlja, da 

prejemniki korporativnih revij te aktivno tudi berejo. Ugotovili smo, da predstavniki različnih 

generacij interno revijo berejo v različnem obsegu. Pripadniki generacije baby boom 

preberejo največ strani, sledijo pripadniki generacije X, najmanj strani pa preberejo pripadniki 

generacije Y.  

Z namenom celostnejšega pristopa k interpretaciji (Lobe 2006, 64) smo anketirane spraševali, 

v kolikšnem obsegu preberejo posamezen izvod interne revije, intervjuvance pa, zakaj interno 

revijo berejo. Kvalitativni rezultati so namenjeni dodatni razlagi in interpretaciji 

kvantitativnih podatkov (Lobe 2006, 66). Tudi intervjuji potrjujejo, da zaposleni interno 

revijo berejo. Obseg prebranih strani intervjuvancev pa je odvisen od vsakega posameznika. 

Najraje berejo interno revijo doma, v miru, ko si za to vzamejo čas. Pregled odgovorov 

intervjuvancev kaže, da pripadniki generacij baby boom in Y preberejo več vsebin kot 

pripadniki generacije X. Ta pravi, da za branje revij nima časa. Rezultati ankete pa kažejo, da 

najmanj vsebin preberejo pripadniki generacije Y. Intervjuvanci, pripadniki generacije Y, 

preberejo večino vsebin interne revije. Radi berejo vsebine o sodelavcih, rojstvih, 

popotovanjih sodelavcev ipd.  

Podatki analize anketnih vprašalnikov in odgovori v intervjuju kažejo, da vsi zaposleni 

interno revijo berejo. Prav tako pa tudi ugotavljamo, da zaposleni glede na starost oziroma 

generacijsko pripadnost preberejo različno število strani interne revije.  

Zadnje, četrto raziskovalno vprašanje se nanaša na vsebine interne revije, ki jih zaposleni 

glede na generacijo, ki ji pripadajo, najraje in najpogosteje preberejo. Raziskava je pokazala, 

da pripadniki različnih generacij najraje in najpogosteje preberejo različne vsebine interne 

revije. Ugotovili smo, da izmed vseh vsebin interne revije vsi zaposleni najpogosteje 

preberejo prispevke o aktualnih dogajanjih v podjetju in nasvete za zdravje. Pripadniki 

generacije baby boom preberejo skoraj vse vsebine interne revije (skoraj) vedno, sledijo 

pripadniki generacije X, ki več kot polovico vsebin preberejo (skoraj) vedno, pripadniki 

generacije Y pa preberejo večino vsebin občasno.  

Z namenom celostnejšega pristopa k interpretaciji (Lobe 2006, 64) smo anketirane spraševali, 

katere vsebine najraje in najpogosteje preberejo, intervjuvance pa, katere vsebine interne 

revije so jim najljubše in kakšna revija jim je všeč. Kvalitativni rezultati so namenjeni dodatni 

razlagi in interpretaciji kvantitativnih podatkov (Lobe 2006, 66). Pregled odgovorov 

intervjuvancev kaže, da se pripadniki generacije baby boom odločijo, katere vsebine bodo 

prebrali, na podlagi kazala. Radi berejo vsebine o novih izdelkih, nasvetih za zdravje, 

popotovanjih sodelavcev ipd. Intervjuvanci, pripadniki generacije Y, preberejo večino vsebin. 

Radi berejo vsebine o sodelavcih, rojstvih, popotovanjih sodelavcev ipd. Pregled odgovorov 

intervjuvancev kaže, da je pripadnikom vseh treh generacij natisnjen izvod revije, na barvitem 

papirju, z mnogimi fotografijami in razgibano vsebino, zelo všeč. Želijo si prejemati natisnjen 

izvod interne revije, ne revije v digitalni obliki. To jim omogoča prebiranje vsebin kadarkoli 
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in kjerkoli, prav tako pa vsebin ne morejo izbrisati. Tudi Jefkins (2000, 77) pravi, da je 

natisnjen izvod internega časopisa popularen medij interne komunikacije po vsem svetu. Prav 

tako Seitel (2004) meni, da ostajajo tiskane publikacije glavni medij internega komuniciranja. 

Ugotavljamo, da pripadniki različnih generacij prebirajo različne vsebine interne revije. Prav 

tako ugotavljamo, da si pripadniki vseh treh generacij želijo prejemati interno revijo kot 

natisnjen izvod in ne v digitalni obliki.  

5.6 Prispevek naloge  

Z nalogo smo ugotovili, da generacijske razlike v komuniciranju na delovnem mestu obstajajo 

in se nedvomno odražajo pri rabi kanalov internega komuniciranja. Naša raziskava o branosti 

interne revije glede na generacijske razlike zaposlenih nudi organizacijam pritrdilen odgovor 

na vprašanje, ali danes kljub generacijskim razlikam v komuniciranju in sodobnim 

tehnologijam zaposlenim natisnjen izvod interne revije predstavlja pomemben kanal interne 

komunikacije. Raziskava organizacijam prikazuje pomembnosti natisnjenega internega 

komunikacijskega kanala v kontekstu generacijskih sprememb oziroma starajoče delovne sile. 

Z ugotovitvami naše raziskave smo doprinesli k znanju na področju interne komunikacije, 

predvsem na področju pisnih kanalov internega komuniciranja – natančneje preko interne 

revije. Interno revijo, kot natisnjen izvod zaposleni berejo, zato jo tudi štejemo kot eno izmed 

pomembnih orodij interne komunikacije za vse zaposlene, ne glede na njihovo starost oziroma 

generacijsko pripadnost. Rezultati naše raziskave to tudi potrjujejo. V poslovnem okolju so 

narejene analize komuniciranja med generacijami in posebej analize branosti in žanra interne 

revije, ni pa zaslediti raziskav, ki povezujejo interno revijo in generacije. Naša raziskava je 

lahko drugim raziskovalcem in organizacijam v pomoč pri analiziranju interne komunikacije 

v vedno bolj generacijsko različnem okolju in ob upoštevanju tega tudi pri pripravi ustreznih 

vsebin interne revije.   
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6 PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Izhajajoč iz teoretičnih predpostavk, rezultatov ankete in intervjujev, podajamo določena 

priporočila glede interne komunikacije v organizaciji preko interne revije.  

Zaposleni, ne glede na starost in pripadnost trem generacijam, si želijo biti obveščeni. Želijo 

si, da bi jih organizacija seznanjala z informacijami, novostmi in ostalimi podatki, ki so 

potrebni za njihovo razumevanje podjetja in njihove vloge v organizaciji, želijo si, da bi jih 

organizacija obveščala, saj jim to daje občutek, da so del podjetja. Zaposleni na delovnem 

mestu glede na starost različno komunicirajo in uporabljajo različna komunikacijska orodja. 

Iz raziskave je razvidno, da si ne glede na generacijo, ki ji zaposleni pripadajo, čeprav v 

današnjem svetu prevladujejo digitalni mediji, želijo natisnjene publikacije, ki jih na vsaj 24 

straneh, na kakovostnem papirju in z veliko slikovnega materiala vsaj štirikrat letno obvešča 

in seznanja ne samo z novostih v podjetju, pač pa tudi z novimi proizvodi, sodelavci in rojstvi 

v organizaciji, nasveti za zdrav življenjski slog in s humornimi vložki in interaktivnimi 

igrami. Znano je namreč, da je z obveščenostjo zaposlenih večja verjetnost, da bodo cilje 

organizacije ne samo razumeli, ampak se bodo po njih tudi ravnali, jim sledili in jih dosegali.   

Skozi odgovore na raziskovalna vprašanja smo prišli do pomembnih ugotovitev v smislu 

interne komunikacije preko interne revije v organizaciji. Izkazalo se je, da zaposleni, 

pripadniki različnih generacij, uporabljajo različne kanale interne komunikacije, a 

pripadnikom vseh treh generacij interna revija predstavlja najpogostejši in najpomembnejši 

kanal interne komunikacije. Z raziskavo organizacijam sporočamo, da je interna revija zelo 

pomemben kanal interne komunikacije, a hkrati ne smejo zanemariti tudi drugih kanalov 

internega komuniciranja. Raziskava je pokazala, da zaposleni zaradi narave dela na delovnem 

mestu veliko komunicirajo preko elektronske pošte, najraje pa govorno. S tega vidika 

priporočamo, da organizacije večji poudarek namenijo tudi osebni komunikaciji in sprotnemu 

obveščanju zaposlenih, lahko govorno ali pa preko elektronskih kanalov. Smiselno bi bilo, da 

organizacije z zaposlenimi redno komunicirajo in jih o informacijah tudi sproti obveščajo.  

Z raziskavo organizacijam sporočamo, da je interna revija tudi zelo pomemben vir internih 

informacij, zato bi bilo treba nameniti še več pozornosti pripravi njenih vsebin. Raziskava je 

namreč pokazala, da zaposleni glede na generacijsko pripadnost različno ocenjujejo 

informativnost interne revije. Kljub temu pa je interna revija za pripadnike vseh treh generacij 

kar dovolj informativna. Pripadniki vseh treh generacij so preko interne revije obveščeni o 

podjetju, novostih, raznih dejavnostih in dogodkih, drugih zaposlenih in podobno. Po eni 

strani pa je to tudi zaskrbljujoče, saj zaposleni o aktualnih dogajanjih v organizaciji izvedo 

približno štirikrat letno oziroma ob posamezni izdaji interne revije. Zaposleni pravijo, da 

namen interne revije ni le obveščanje, ampak z njenim prebiranjem čutijo pripadnost podjetju. 

Preko interne revije organizacija zaposlenim prenaša ne samo informacije, ampak tudi 

vrednote. Organizacijam priporočamo, naj interna revija še naprej ostaja pomemben kanal in 

vir internih informacij, večji poudarek pa naj bo na pripravi aktualnejših vsebin in rednem, 
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pogostejšem izdajanju. Priporočamo predvsem večji poudarek na vsebinah o aktualnih 

dogajanjih v podjetju in o novih proizvodih. Prispevki o dogajanjih naj ne izražajo le 

trenutnega stanja v organizaciji, ampak naj zaposlenim sporočajo tudi, kaj se je zgodilo, zakaj 

se je nekaj zgodilo in kaj se še bo zgodilo.  

Raziskava je pokazala, da interno revijo zaposleni pripadniki različnih generacij berejo, in to 

kar v velikem obsegu. Največ strani preberejo pripadniki generacije baby boom, sledijo 

pripadniki generacije X in nato pripadniki generacije Y. Ugotavljamo torej, da čeprav je 

značilnost pripadnikov generacije Y komuniciranje predvsem preko sodobnih, elektronskih 

orodij komuniciranja, posegajo tudi po natisnjenem izvodu internega obveščanja. Zaposleni 

pravijo, da jih interna revija privabi k branju zaradi privlačnega videza, raznolikih vsebin in 

veliko fotografij. S tega vidika priporočamo, da se k prebiranju posameznih vsebin 

posameznike privabi z vsebinami, ki so primerne za pripadnike posameznih generacije. V 

raziskavi se je pokazalo, da pripadniki vseh generacij v velikem obsegu prebirajo vsebine o 

aktualnih informacijah o podjetju, o nasvetih za zdravje, vsebinah, ki so povezane s 

predstavitvijo zaposlenih, in o predstavitvah proizvodov. Za pripadnike generacij baby boom 

in X priporočamo več vsebin, ki so povezane z nasveti za zdrav življenjski slog, za 

predstavnike generacije Y pa še več vsebin, v katerih se predstavijo zaposleni.  

Pripadniki vseh treh generacij so v raziskavi navedli, da želijo interno revijo prejemati kot 

natisnjen izvod in ne v elektronski obliki. Smiselno bi torej bilo, da tudi v prihodnje, kljub 

prihodu novih tehnologij, interna revija izhaja v natisnjeni obliki. Na podlagi raziskave 

organizacijam priporočamo, naj kljub visokim stroškom nastajanja in izdajanja interna revija 

še naprej izhaja kot natisnjena publikacija. Tako jo bodo prebirali pripadniki generacij baby 

boom, X in Y. V raziskavi se je pokazalo, da si zaposleni želijo prejemati interno revijo, ki jo 

lahko prebirajo kjerkoli, kadarkoli in s komerkoli.  

Raziskava je pokazala, da interna revija zaposlenim predstavlja enega od pomembnih kanalov 

interne komunikacije, preko katerega organizacija zaposlene ne samo obvešča, jim svetuje in 

jih zabava, temveč nanje prenaša tudi vrednote. Raziskava tudi pokaže, da se generacijske 

razlike v komuniciranju na delovnem mestu odražajo tudi v oceni informativnosti, videza, 

najljubših vsebin, obsega prebranih strani, zabavnosti, pogostosti branja posameznih vsebin in 

zanimivosti nagradnih iger interne revije. Rezultati raziskave in teoretična spoznanja so lahko 

organizaciji v pomoč in vodilo pri načrtovanju in pripravi nadaljnjih vsebin interne revije. 

Glede na teoretična spoznanja in rezultate raziskave lahko rečemo, da interna revija 

predstavlja generacijsko učinkovit kanal interne komunikacije.  



 

73 

7 SKLEP 

Namen naloge je predstaviti, ali je interna revija kot natisnjen medij interne komunikacije 

pomemben kanal interne komunikacije pripadnikom generacij baby boom, X in Y. Ključno za 

delovanje vsake organizacije je interne komuniciranje. Organizacije preko kanalov internega 

komuniciranja zaposlenim posredujejo informacije o ciljih, viziji, strategiji, pa tudi o 

dogodkih, dejavnostih in spremembah v organizaciji. V nalogi smo proučevali interno revijo 

kot kanal interne komunikacije v kontekstu medgeneracijskih sprememb. Raziskavo smo 

izvedli na primeru ene organizacije. Na podlagi opredelitev zaposlenih v generacije so nas 

zanimali berljivost, obseg prebranih strani, informativnost, najljubše in najpogosteje prebrane 

vsebine interne revije.  

Za širše razumevanje interne revije kot kanala interne komunikacije glede na generacije smo 

tako razpravljali o komuniciranju na splošno in o komuniciranju v organizaciji, predstavili 

smo kanale internega komuniciranja in ne nazadnje tudi namen, cilj in vsebino interne revije. 

Da bi lažje razumeli, kako zaposleni komunicirajo na delovnem mestu glede na generacijsko 

pripadnost, smo predstavili pomen generacije, štiri generacije – veterani, generacija baby 

boom, generacija X in Y – in značilnosti pripadnikov posamezne generacije. Ugotovili smo, 

da interna revija tudi empirično predstavlja pomemben kanal internega komuniciranja 

pripadnikom vseh generacij, ki nastopajo na trgu delovne sile. Raziskava je pokazala, da 

zaposleni interno revijo berejo.  

Raziskavo o interni reviji kot kanalu interne komunikacije v kontekstu medgeneracijskih 

sprememb smo opredelili kot empirično z uporabo združenih metod zbiranja podatkov, 

natančneje z zaporednim pojasnjevalnim načrtom. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketo 

in intervju. Obravnavali smo populacijo vseh 641 zaposlenih v proučevani organizaciji, 

anketni vprašalnik smo razdelili vsem, intervju pa smo izvedli s petimi posamezniki. Glede na 

namen in cilje raziskave smo definirali raziskovalna vprašanja.  

Ugotovili smo, da pripadniki različnih generacij na delu uporabljajo različne kanale 

komuniciranja, vendar pripadnikom generacij baby boom, X in Y interna revija predstavlja 

najpogostejši in najpomembnejši kanal interne komunikacije, sicer pa zaposleni na delu 

najraje komunicirajo govorno. Raziskava je pokazala, da pripadniki posameznih generacij 

informativnost interne revije ocenjujejo različno. Vsem pa interna revija predstavlja 

pomemben vir internih informacij. Po eni strani je to zaskrbljujoče, saj so zaposleni o 

dogodkih, dejavnostih, ciljih ipd. obveščeni le ob izidu posameznega izvoda interne revije. Na 

osnovi ugotovitev, ki nam jih je dala naša raziskava, smo organizacijam predlagali, da čeprav 

je izdajanje interne revije smiselno, naj ne zanemarijo tudi drugih kanalov internega 

komuniciranja, kot sta osebna komunikacija in elektronska pošta, z namenom sprotnega 

obveščanja zaposlenih. Smiselno bi bilo nameniti tudi več pozornosti pripravi aktualnejših 

vsebin in rednemu, pogostejšemu izdajanju.  
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Ugotovili smo, da interno revijo zaposleni pripadniki različnih generacij berejo, in to kar v 

velikem obsegu. Obseg prebranih strani se med pripadniki različnih generacij razlikuje. 

Pripadniki vseh treh generacij v velikem obsegu prebirajo vsebine o aktualnih informacijah o 

podjetju, o nasvetih za zdravje, o vsebinah, ki so povezane s predstavitvijo zaposlenih, in o 

predstavitvah proizvodov. Glede na rezultat raziskave smo organizacijam priporočili, naj v 

interni reviji pripravijo vsebine, ki so primerne za pripadnike posamezne generacije. Za 

pripadnike generacij baby boom in X priporočamo več vsebin, ki so povezane z nasveti za 

zdrav življenjski slog, za predstavnike generacije Y pa še več vsebin, v katerih se predstavijo 

zaposleni.  

V raziskavi smo tudi ugotovili, da pripadniki vseh treh generacij želijo interno revijo 

prejemati kot natisnjen izvod, saj jo kot tako lahko prebirajo kjerkoli, kadarkoli in s 

komerkoli. Zato organizacijam predlagamo, da tudi v prihodnje, kljub razvoju sodobnih 

tehnologij, interna revija izhaja v natisnjeni obliki.  

Raziskava pokaže, da zaposlenim ne glede na generacijsko pripadnost interna revija 

predstavlja enega izmed pomembnih kanalov interne komunikacije, preko katerega zaposlene 

ne samo obvešča, jim svetuje in jih zabava, temveč nanje prenaša tudi vrednote. Raziskava 

pokaže tudi celovit vpogled v interno revijo glede videza, najljubših vsebin, obsega prebranih 

strani, informiranosti, zabavnosti, pogostosti branja posameznih vsebin in zanimivosti 

nagradnih iger. Rezultati raziskave in teoretična spoznanja so lahko organizaciji v pomoč in 

vodilo pri načrtovanju in pripravi nadaljnjih vsebin interne revije. Glede na teoretična 

spoznanja in rezultate raziskave lahko rečemo, da interna revija predstavlja generacijsko 

učinkovit kanal interne komunikacije.  

V prihodnje bi bilo morda smiselno predlagati še raziskavo, v kateri bi opredelili generacijsko 

pripadnost ne le na podlagi letnice rojstva oziroma let, temveč na podlagi prepričanj, vrednot, 

stališč ipd. posameznikov, da bi tako lahko izoblikovali razrede generacij po dejanskih 

razlikah med generacijami. Tako bi lahko organizacije pri internem komuniciranju z 

zaposlenimi upoštevale dejanske generacijske razlike in ne določene posplošene značilnosti 

posamezne generacije. Predlagamo tudi raziskavo, v katero bi vključili več organizacij po 

Sloveniji. Tako bi lahko strnili razmišljanja in mnenja vseh organizacij v Sloveniji, v naši 

nalogi pa lahko razmišljanje in mnenje posplošimo le na proučevano organizacijo.      

Nalogo lahko sklenemo še z mislijo, da si zaposleni, pripadniki treh generacij, želijo biti 

obveščeni in čutiti pripadnost podjetju. Zavedanje tega omogoča organizacijam, da zaposlene 

seznanjajo z informacijami, novostmi in ostalimi podatki, ki so potrebni, da zaposleni 

razumejo vizijo in cilje podjetja ter svojo vlogo v organizaciji.  
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Anketni vprašalnik 

Drage sodelavke in dragi sodelavci, 

pred vami je anonimni vprašalnik, s pomočjo katerega želimo pridobiti vaše mnenje o 

komunikaciji v podjetju preko interne revije. Na podlagi prejetih odgovorov, mnenj, 

predlogov, idej in želja nam boste pomagali, da pripravimo še boljše vsebine.  

Navodila za izpolnjevanje: 

- Vprašalnik je anonimen, njegovo izpolnjevanje je prostovoljno. 

- Vprašanje s 4 možnimi odgovori sega od ocene (1) ″nikoli″ na levem koncu do ocene (4) 

″(skoraj) vedno″ na desnem koncu lestvice. S križcem označite polje pri odgovoru, ki 

najbolje opisuje vaše mnenje. Označite le en odgovor.  

- Če s križcem pomotoma označite napačno polje, svoj odgovor lahko popravite. Jasno 

pobarvajte svoj napačen odgovor in s križcem označite pravilnega.  

- V vprašanjih, kjer so na voljo odgovori tipa a), b), c) ..., obkrožite enega oziroma toliko, 

kot je navedeno v vprašanju. 

Vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za izpolnjevanje vprašalnika. 

Sklop A: Splošni podatki 

1. Prosimo vas za nekaj osebnih podatkov, namenjenih zgolj v statistične namene. Naj vas 

ponovno spomnimo, da je anketa popolnoma anonimna. Prosimo vas za posredovanje 

podatkov o vaši starosti (obkrožite en odgovor). 

a. do 29 let 

b. 30 - 45 let 

c. 45 - in starejši 

 

2. Prosimo, obkrožite vaše področje dela (obkrožite en odgovor): 

a. sedež podjetja 

b. distribucijski center 

c. podružnice 
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3. Od kod oz. kje običajno prejmete informacije v zvezi s podjetjem? Na primer o novostih, 

aktivnostih, dogodkih ... (obkrožite največ tri odgovore, ki najbolj držijo za vas)? 

a) interna revija  

b) intranetna stran   

c) spletna stran podjetja  

d) socialni mediji (na primer Facebook, Twitter) 

e) informacije na blagajnah  

f) na oglasnih deskah v podjetju  

g) dnevna elektronska pošta 

h) mesečna elektronska pošta 

i) oddelčni sestanki in razgovori  

j) internet (na splošno) 

k) preko prijateljev, znancev 

l) drugo - prosimo, navedite: ____________________________________________________ 

 

Sklop B: Interna revija  

4. Berete oziroma prelistavate interno revijo? (obkrožite en odgovor) 

a. da 

b. ne 

Če je vaš odgovor »ne«, nadaljujte z naslednjim vprašanjem. 

Če je vaš odgovor »da«, nadaljujte z vprašanjem številka 9. 

 

5. Razlogi, zakaj ne berete interne revije so (obkrožite največ dva odgovora, ki najbolj držita 

za vas): 

a. pomanjkanje časa 
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b. v interni reviji ni vsebin, ki bi me zanimale 

c. branje literature podjetja me ne zanima 

d. drugo____________________________________________________________________ 

 

6. Katere vsebine bi vas privabile k branju interne revije? Katere teme oziroma rubrike bi 

želeli brati? Prosimo, navedite: 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Moji drugi predlogi za izboljšanje interne revije so (prosimo, navedite): 

___________________________________________________________________________ 

Vaše izpolnjevanje vprašalnika je zaključeno. Odgovorili ste na vsa vprašanja. 

 

Sklop C: Berljivost interne revije  

8. Bi lahko rekli, da vam je podoba interne revije (obkrožite en odgovor): 

a. zelo všeč 

b. všeč 

c. malo všeč 

d. ni mi všeč 

 

9. Katere od spodaj navedenih rubrik v interni reviji najraje berete (obkrožite največ tri 

odgovore, ki najbolj držijo za vas)? 

a) uvodne besede 

b) poudarjen prispevek v posamezni izdaji 

c) prispevki o aktualnih dogajanjih v podjetju ali v zvezi s podjetjem 

d) predstavitev oddelkov 
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e) predstavitev podružnice 

f) opis izdelkov lastne blagovne znamke 

g) opis izdelkov dobaviteljev 

h) nasveti za zdravje (razni prispevki o nasvetih za zdrav življenjski slog) 

i) popotovanja sodelavcev 

j) zanimivo (zgodbe, ki jih zaupajo sodelavci o svojih dosežkih, uspehih, hobijih ...) 

k) zabavni kotiček 

l) intervju s sodelavci 

m) promocija zdravja na delovnem mestu 

n) nagradne igre 

o) novice s kadrovskega področja (novi sodelavci, upokojenci, jubilanti, rojstva ...) 

p) drugo - prosimo, navedite:____________________________________________________ 

 

10. V kakšnem obsegu običajno preberete posamezni izvod interne revije? Bi lahko rekli da, 

preberete ... (obkrožite en odgovor): 

a. večino vseh strani oz. vse 

b. več kot polovico izvoda 

c. polovico izvoda 

d. približno četrtino celotnega izvoda 

e. malo oz. skoraj nič 

 

____________________________________________________________________ 

Sklop D: Vsebina in posamezne rubrike 
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11. Se vam zdi, da je interna revija informativna: vas v zvezi s podjetjem seznanja o novostih, 

aktivnostih, dogodkih, sodelavcih ...? Bi lahko rekli, da je interna revija (obkrožite en 

odgovor): 

a. zelo informativna 

b. dokaj oziroma kar dovolj informativna 

c. malo informativna 

d. (sploh) ni informativna 

 

12. Vas interna revija tudi zabava? Bi lahko rekli, da so nekatere rubrike, ki vas (obkrožite en 

odgovor): 

a. zelo zabavajo 

b. dokaj oziroma kar dovolj zabavajo 

c. malo zabavajo 

d. (sploh) ne zabavajo 

 

13. Kako pogosto preberete oz. preletite spodaj navedene rubrike v interni reviji? Prosimo, za 

vsako alinejo podajte svojo oceno s stopnjevalno lestvico od „nikoli“ do „ (skoraj) vedno“. 

 

 Rubrike v interni reviji  
(1) 

nikoli 

(2) 

redko 

(3) 

občasn

o 

(4)           

skoraj 

vedno 

uvodne besede         

poudarjen prispevek v posamezni izdaji         

prispevki o aktualnih dogajanjih v podjetju ali v 

zvezi s podjetjem 
        

predstavitev oddelkov         
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predstavitev podružnice         

opis izdelkov lastne blagovne znamke         

opis izdelkov dobaviteljev         

nasveti za zdravje (razni prispevki o nasvetih za 

zdrav življenjski slog) 
        

popotovanja sodelavcev     

zanimivo (zgodbe, ki nam jih zaupajo sodelavci 

o svojih dosežkih, uspehih, hobijih ...) 
        

zabavni kotiček     

intervju s sodelavci     

promocija zdravja na delovnem mestu          

novice s kadrovskega področja (novi sodelavci, 

upokojenci, jubilanti, rojstva ...) 
        

drugo - prosimo, navedite 

___________________ 
    

Če ste vsaj eno rubriko ocenili kot »(skoraj) vedno«, »občasno« ali »redko«, nadaljujte z 

naslednjim vprašanjem. Če ste vse rubrike ocenili s kriterijem »nikoli«, nadaljujte z 

vprašanjem številka 18. 

 

14. V vsaki številki interne revije so tudi nagradne igre. Bi lahko rekli, da se vam nagradne 

igre običajno zdijo (obkrožite en odgovor): 

a. zelo zanimive 

b. dokaj oziroma kar dovolj zanimive 

c. malo zanimive 

d. nezanimive 

e. do sedaj nagradnih iger še nisem opazil 
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Sklop E: Moji predlogi, mnenje, želje 

15. Ali po vašem mnenju v interni reviji pogrešate kakšno temo oziroma rubriko, o kateri bi 

želeli brati? Prosimo, navedite: 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Moji drugi predlogi za izboljšanje interne revije so (prosimo, navedite): 

___________________________________________________________________________ 

 

17. V katerih temah bi želeli obširnejše informacije (obkrožite največ tri odgovore, ki najbolj 

držijo za vas)? 

a. aktualna dogajanja v podjetju ali v zvezi s podjetjem 

b. predstavitev oddelkov 

c. predstavitev podružnice 

d. opis izdelkov lastne blagovne znamke 

e. opis izdelkov dobaviteljev 

f. promocija zdravja na delovnem mestu 

g. novice s kadrovskega področja (novi sodelavci, upokojenci, jubilanti, rojstva, intervju z 

upokojenci) 

h. pri navedenih temah si ne želim obširnejših informacij 

i. drugo - prosimo, navedite ____________________________________________________ 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
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Vprašanja za intervju 

1. Kako najraje komunicirate na delovnem mestu? Katere kanale interne komunikacije 

najraje in katere najpogosteje uporabljate? Zakaj ravno te? Kateri vrsti komunikacije v 

organizaciji dajete prednost (formalni ali neformalni)?  

2. Prebirate/berete interno revijo? Zakaj? Kakšna revija vam je najbolj pri srcu? Zakaj 

menite tako? 

3. Menite, da je interna revija kot natisnjen izvod primeren medij interne komunikacije v 

organizaciji? Zakaj tako pravite? 

4. Zakaj po vašem mnenju organizacija izdaja interno revijo? Kakšna je po vašem 

mnenju vloga interne revije v organizaciji? Naštejte nekaj njenih funkcij, pomenov. 

5. Katere vsebine interne revije radi berete? Zakaj? O katerih vsebinah pa bi si želeli 

brati? Imate morda še kakšen predlog glede interne revije – za izboljšanje ali vsebine, 

oblike, način distribucije ...? 
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Izpis SPSS 

Preglednica: Statistika testa o enakosti povprečij  
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 ANOVA 

 Pogostost branja posameznih vsebin interne revije 

  Sume of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

Uvodne besede Between 

Groups 

42,087 2 21,044 24,756 0,000 

 Within Groups 385,068 453 0,850   

 Total 427,156 455    

Poudarjen prispevek Between 

Groups 

8,114 2 4,057 7,578 0,001 

 Within Groups 242,550 453 0,535   

 Total 250,664 455    

Prispevki o aktualnih 

dogajanjih v podjetju 

Between 

Groups 

0,163 2 0,082 0,366 0,694 

 Within Groups 101,504 454 0,224   

 Total 101,667 456    

Predstavitev oddelkov Between 

Groups 

3,764 2 1,882 4,118 0,017 

 Within Groups 206,557 452 0,457   

 Total 210,321 454    

Predstavitev podružnice Between 

Groups 

0,656 2 0,328 0,674 0,510 

 Within Groups 220,502 453 0,487   

 Total 221,158 455    

Opis izdelkov lastne 

blagovne znamke 

Between 

Groups 

2,377 2 1,189 2,547 0,079 

 Within Groups 211,377 453 0,467   

 Total 213,754 455    

Opis izdelkov 

dobaviteljev 

Between 

Groups 

0,549 2 0,274 0,683 0,506 

 Within Groups 182,445 454 0,402   

 Total 182,993 456    

Nasveti za zdravje Between 

Groups 

5,389 2 2,695 6,181 0,002 

 Within Groups 197,945 454 0,436   

 Total 202,335 456    

Popotovanja sodelavcev Between 

Groups 

5,285 2 2,643 4,275 0,014 

 Within Groups 278,805 451 0,618   
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 Total 284,090 453    

Zanimivo Between 

Groups 

4,702 2 2,351 3,955 0,020 

 Within Groups 268,735 452 0,595   

 Total 273,437 454    

Zabavni kotiček Between 

Groups 

27,583 2 13,792 14,318 0,000 

 Within Groups 436,338 453 0,963   

 Total 463,921 455    

Intervju s sodelavci Between 

Groups 

9,682 2 4,841 7,294 0,001 

 Within Groups 300,001 452 0,664   

 Total 309,684 454    

Promocija zdravja na 

delovnem mestu 

Between 

Groups 

10,530 2 5,265 9,467 0,000 

 Within Groups 252,486 454 0,556   

 Total 263,015 456    

Novice s kadrovskega 

področja 

Between 

Groups 

4,947 2 2,473 4,382 0,013 

 Within Groups 254,534 451 0,564   

 Total 259,480 453    

Drugo Between 

Groups 

0,000 1 0,000   

 Within Groups 0,000 5 0,000   

 Total 0,000 6    
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Preglednica: Test enakosti povprečij 

Robust Tests of Equality of Means 

Pogostost branja posameznih vsebin interne revije 

  Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Uvodne besede Brown-Forsythe 27,761 2 285,521 0,000 

Poudarjen prispevek Brown-Forsythe 7,312 2 238,410 0,001 

Prispevki o aktualnih 

dogajanjih v podjetju 

Brown-Forsythe 0,340 2 206,024 0,712 

Predstavitev oddelkov Brown-Forsythe 3,998 2 233,196 0,020 

Predstavitev podružnice Brown-Forsythe 0,682 2 239,350 0,507 

Opis izdelkov lastne 

blagovne znamke 

Brown-Forsythe 2,536 2 256,134 0,081 

Opis izdelkov 

dobaviteljev 

Brown-Forsythe 0,674 2 250,589 0,511 

Nasveti za zdravje Brown-Forsythe 6,308 2 261,467 0,002 

Popotovanja sodelavcev Brown-Forsythe 4,734 2 279,857 0,010 

Zanimivo Brown-Forsythe 4,483 2 286,088 0,012 

Zabavni kotiček Brown-Forsythe 14,912 2 253,708 0,000 

Intervju s sodelavci Brown-Forsythe 7,413 2 254,977 0,001 

Promocija zdravja na 

delovnem mestu 

Brown-Forsythe 9,406 2 249,561 0,000 

Novice s kadrovskega 

področja 

Brown-Forsythe 3,901 2 231,541 0,022 

a
 Asymptotically F distributed.avedite. 
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Preglednica: Statistika testa med skupinami 

 Bonferroni test 

 Pogostost branja posameznih vsebin interne revije 

 

 

 

  Mean 

Difference    

(I-J) 

 

Std. 

Error 

 

 

Sig. 

Poudarjen 

prispevek 

generacija Y generacija X
 

-0,303
*
 0,080 0,000 

  generacija baby 

boom 

-0,289
*
 0,114 0,035 

 generacija X  generacija Y
 

0,303
*
 0,080 0,000 

  generacija baby 

boom 

0,014 0,103 1,000 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,289 0,114 0,035 

  
generacija X 

-0,014
*
 0,103 1,000 

Prispevki o 

aktualnih 

dogajanjih v 

podjetju 

generacija Y generacija X
 

-0,042 0,051 1,000 

  generacija baby 

boom 

-0,012 0,047 1,000 

 generacija X  generacija Y
 

0,042 0,051 1,000 

  generacija baby 

boom 

0,030 0,067 
1,000 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,012 0,074 
1,000 

  
generacija X 

-0,030 0,067 
1,000 

Predstavitev 

podružnice 

generacija Y generacija X
 

-0,064 0,076 1,000 

  generacija baby 

boom 

-0,121 0,109 0,805 

 generacija X  generacija Y
 

0,064 0,076 1,000 

  generacija baby 

boom 

-0,057 0,098 1,000 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,121 0,109 0,805 

  
generacija X 

 

0,057 0,098 1,000 



Priloga 3 

 

Opis izdelkov 

dobaviteljev 

generacija Y generacija X
 

-0,080 0,069 0,741 

  generacija baby 

boom 

-0,068 0,099 1,000 

 generacija X  generacija Y
 

0,080 0,069 0,741 

  generacija baby 

boom 

0,012 0,089 1,000 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,068 0,099 1,000 

  
generacija X 

-0,012 0,089 1,000 

Popotovanja 

sodelavcev 

generacija Y generacija X
 

-0,203 0,086 0,056 

  generacija baby 

boom 

-0,326
*
 0,123 0,025 

 generacija X  generacija Y
 

0,203 0,086 0,056 

  generacija baby 

boom 

-0,123 0,111 0,805 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,326
*
 0,123 0,025 

  
generacija X 

0,123 0,111 0,805 

Zanimivo generacija Y generacija X
 

-0,149 0,084 0,232 

  generacija baby 

boom 

-0,334
*
 0,120 0,018 

 generacija X  generacija Y
 

0,149 0,084 0,232 

  generacija baby 

boom 

-0,184 0,109 0,270 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,334
*
 0,120 0,018 

  
generacija X 

0,184 0,109 0,270 

Zabavni 

kotiček 

generacija Y generacija X
 

-0,516
*
 0,107 0,000 

  generacija baby 

boom 

-0,671
*
 0,153 0,000 

 generacija X  generacija Y
 

0,516
*
 0,107 0,000 

  generacija baby 

boom 

-0,156 0,138 0,782 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,671 0,153 0,000 
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generacija X 

0,156 0,138 0,782 

Intervju s 

sodelavci 

generacija Y generacija X
 

-0,308
*
 0,089 0,002 

  generacija baby 

boom 

0,393
*
 0,127 0,002 

 generacija X  generacija Y
 

0,308
*
 0,089 0,002 

  generacija baby 

boom 

-0,085 0,115 1,000 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,393
*
 0,127 0,006 

  
generacija X 

0,085 0,115 1,000 

Promocija 

zdravja na 

delovnem 

mestu 

generacija Y generacija X
 

0,339
*
 0,081 0,000 

  generacija baby 

boom 

-0,361
*
 0,116 0,006 

 generacija X  generacija Y
 

-0,339
*
 0,81 0,000 

  generacija baby 

boom 

-0,022 ,0105 1,000 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,361
*
 0,116 0,006 

  
generacija X 

0,022 0,105 1,000 

* 
The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Preglednica: Statistika testa med skupinami 

 Tamhane test 

 Pogostost branja posameznih vsebin interne revije 

 

 

 

  Mean 

Difference    

(I-J) 

 

Std. 

Error 

 

 

Sig. 

Uvodne 

besede 

generacija Y generacija X
 

-0,593
*
 0,109 0,000 

  generacija baby 

boom 

-0,892
*
 0,127 0,000 

 generacija X  generacija Y
 

-0,593
*
 0,109 0,000 

  generacija baby 

boom 

-0,300
*
 0,101 0,011 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,892
*
 0,127 0,000 

  generacija X
 

0,300
*
 0,101 0,011 

Predstavitev 

oddelkov 

generacija Y generacija X
 

-0,207
*
 0,077 0,023 

  generacija baby 

boom 

-0,202 0,108 0,179 

 generacija X  generacija Y
 

0,207
*
 0,077 0,023 

  generacija baby 

boom 

0,005 0,094 1,000 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,202 0,108 0,179 

  generacija X
 

-0,005 0,094 1,000 

Opis izdelkov 

lastne 

blagovne 

znamke 

generacija Y generacija X
 

-0,153 0,082 0,176 

  generacija baby 

boom 

-0,192 0,105 0,191 

 generacija X  generacija Y
 

0,153 0,082 0,176 

  generacija baby 

boom 

-0,040 0,086 0,955 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,192 0,105 0,191 

  generacija X
 

0,040 0,086 0,955 
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Nasveti za 

zdravje 

generacija Y generacija X
 

-0,222
*
 0,077 0,013 

  generacija baby 

boom 

-0,303
*
 0,099 0,008 

 generacija X  generacija Y
 

0,222
*
 0,077 0,013 

  generacija baby 

boom 

-0,081 0,084 0,707 

 generacija baby 

boom 

generacija Y 0,303
*
 0,99 0,008 

  generacija X
 

0,081 0,084 0,707 

* 
The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 


