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Ljudje, glavni dejavnik uspeha

Spoštovani  gospod Novak,

Če opazujete učinkovitost različnih organizacij in iščete zanjo razloge, potem ni nikakršnega dvoma, da igra med  
faktorji uspeha ključno vlogo uporaba človeških virov. Na tej točki se večina top menedžerjev strinja. To najlažje  
razumemo tako, da pogledamo razliko med t. i.  "ukazovalnim modelom" ekonomije in ekonomijo odprtega 
trga. Ljudje iz komunističnih držav po vsej verjetnosti niso nič manj inteligentni ali bolj leni kot  kje drugje, a  
vseeno so razlike v produktivnosti običajno ogromne.

Zakaj je tako? Ali obstajajo "podjetniške kulture" ali "stili vodenja", ki so uspešnejši od drugih? Ali obstajajo  
neki recepti, ki jih lahko uporabimo, da bi zagotovili uspešnost neke organizacije ali podjetja? Ali obstaja neka 
"socialna arhitektura", ki jo lahko posnemamo? 

Po naših izkušnjah nas odgovori na mnoga od teh vprašanj vedno pripeljejo nazaj do osrednjega koncepta, 
namreč da so ključni dejavnik uspeha ljudje. Če drži, da igra človeški dejavnik ključno vlogi pri uspehu podjetja,  
potem so menedžerji - ljudje, odgovorni za to, da izvlečejo iz posameznega faktorja tisto najboljše - seveda  
najpomembnejše izhodišče. Če je pogosto navedeni vidik "podjetniške kulture" ravno tako pomemben, pa so 
menedžerji tisti, ki imajo največji vpliv na učinkovitost zaposlenega ali tima.

Kot menedžer,  gospod Novak, nosite precejšnjo odgovornost za nekatere ključne investicije. Imate neposredni 
ali  posredni vliv na plače vseh članov tima, na investicije v dela vseh zaposlenih ter investicije v odločitve in  
projekte. Zato je DNLA-menedžment namenjen predvsem izboljšanju vaše osebne učinkovitosti in storilnosti.  
Še  opozorilo:  stari  stili  vodenja  so  bili  primerni  v  starih  časih.  Ni  pomembno,  ali  je  podjetje  zavezano  
kooperativnemu ali konfrontacijskemu stilu, ali prakticira "ciljni menedžment" ali kakšnega drugega, vse to je že 
zastarelo. "Stili vodenja" so pomembni, vendar tvorijo le majhen del menedžerskih nalog, zato pomeni golo 
analiziranje ali učenje tega vidika zgrešitev bistva.
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Na katere spremembe se morate pripraviti?

Nobenega dvoma ni, da doživlja celotna industrija in trgovina daljnosežne spremembe v svojih produkcijskih  
procesih. Velikokrat lahko vidimo, da sistemi, ki so se izkazali za zadosti učinkovite v preteklosti, ne delujejo več.  
Tako je zaradi treh glavnih razlogov:

1. Vse manj reguliran in vse bolj pluralistični svet (TOM PETERS je leta 1988 govoril o 
"uspevanja v kaosu").

2. Spreminjajoče se vrednote v družbi. Današnje materialno obilje je v veliki meri samoumevno, zato vse 
bolj raste pomen drugih vrednot v naši kulturi.

3. Globalna konkurenca s svojimi daljnosežnimi posledicami.

Glavni  trendi  so:  povečana  konkurenca,  hitre  tehnološke  spremembe,  zahtevne  stranke,  zapleteni  
trgi/proizvodi/podjetja in izenačevanje konkurenčnega trga.

Najbolj  občutljiva  sprememba je  vse  ostrejša  konkurenca na  globalni  ravni.  Za  preživetje  morajo  podjetja  
ponujati  svojim  kupcem  vse  večjo  kvaliteto  in  vse  več  novosti.  To  pa  pomeni  po  drugi  strani  nenehno 
pospeševanje  inovacijskih  ciklusov.  Vse  več  inovacij  dela  kupce  izbirčnejše  in  zahtevnejše.  Kot  so  pokazali 
WOMACK et al. (1991), so leta 1958 kupci avtomobilov lahko izbirali med 20 modeli, do leta 1989 je izbira  
narasla na 167 modelov in se leta 1996 ustavila pri več kot 500 modelih! Nič čudnega, da so  kupci pri svojih  
nakupih vse bolj izbirčni.

Krajši inovacijski ciklusi pa po drugi strani terjajo od podjetij večjo fleksibilnost kot kdaj koli prej, tako da je le-ta 
postala glavni kriterij uspeha. Kot pravi PETERS: "Hitrejši bo požrl počasnejšega". Citira primer menedžerjev, ki  
trdijo,  da  bo preko  70% njihovih  prihodkov  v  obdobju  dveh  let  prišlo  iz  naslova  trenutno še  neuvedenih  
proizvodov! 

Ta potreba po hitrosti  je spodbudila nastanek in razcvet mnogo majhnih podjetij.  Razlog je v tem, ker jim  
njihova  "ploska"  organizacijska  struktura  olajšuje  prepoznavanje  in  potem  izkoriščanje  tržnih  niš,  za 
preučevanje katerih lahko porabijo večje organizacije več let.

Učinek  te  težnje  po  večji  fleksibilnosti  in  hitrosti  je,  da  se  podjetja  preusmerjajo  iz  funkcionalnih  oblik 
organizacije k oddelčnim oblikam organizacije, ki je dosti hitrejša in fleksibilnejša, ker je odpravila postopke  
odobravanja, ki so vzeli precej časa. To pomeni, da se morajo ravno tako spremeniti tradicionalne strukture  
odločanja podjetij (strategije se razvijajo na vrhu in izvajajo na dnu). V prihodnje se bo moral precej večji del 
odgovornosti delegirati navzdol na raven srednjega menedžmenta.

Kot menedžer, vi, Novak, in vsi menedžerji v vaši organizaciji otipavate poslovni utrip. Imate več informacij, kar  
vas postavlja v najboljšo pozicijo sprejemanja pravilnih rešitev - ali pa vsaj vplivanja nanje. Prenašate zelo veliko  
odgovornost -  večjo, kot je običajno navedena v opisih del ali  smernicah. Kot menedžer morate razmišljati 
veliko  bolj  strateško  kot  prej  in  včasih  sprejemati  daljnosežne  odločitve,  bodisi  sami  bodisi  z  drugimi.  
Prihodnosti potemtakem ne bo obvladoval kakšen star način vodenja, ki mu morda dajete prednost (kar koli že 
je, je OK), marveč zgolj podjetne kvalitete vas in vaših kolegov menedžerjev.
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Razložimo na kratko zakaj.

Zelo  inovativni  proizvodi  in  storitve  so  vse  "inteligentnejši",  zato  pa  tudi  dosti  zapletenejši  od  enostavnih 
proizvodov in storitev v preteklosti.  Te zapletenosti  pa pomenijo,  da posameznik ne more več obvladovati  
vsega, ker je preprosto preveč informacij. 

Pri zelo zapletenih proizvodnih in storitvenih okoljih prihaja tudi do tega, da ima menedžer le grobo predstavo 
o delu svojih podrejenih. Če hočejo, lahko delavci "prenesejo svojega šefa okoli", ne da bi le-ta to sploh opazil. 

To dejstvo poraja popolnoma nova razmerja oblasti. V takšnih okoljih ne igrajo nekdanje razlike "avtoritete"  
vodje nad delavci nikakršne vloge več. Timi morajo na vseh ravneh sodelovati, da bi lahko hitro postavili na trg  
nove proizvode in storitve - in jih tam tudi zadržali. Z druge strani to pomeni, da postajajo organizacije čedalje  
bolj pluralistične, pretanjene in zapletene. 

Nujne so nove oblike organizacije - precej manjše enote, navidezno avtonomni timi, ki so odgovorni za  glavne 
segmente dela, vodenje po projektih - veliko fleksibilnih in inovativnih specializiranih skupin, ki poganjajo in  
spodbujajo  nujno  potrebni  razvoj  in  spremembe.  V  naslednjih  odstavkih  so  opisane  te  organizacijske 
spremembe s pomočjo modelov, ki so jih razvili na HARVARD BUSINESS SCHOOL (UYTERHOVEN (1990), KANTER 
(1990), KOTTER (1989), WALTON (1986) et al.). 

Menedžersko obnašanje vseh menedžerjev SE MORA spremeniti!

Konkurenčni faktorji, zaradi katerih je imelo v preteklosti  eno ali  drugo podjetje naravne prednosti,  čedalje 
hitreje izginjajo. V prihodnosti bodo imeli tekmeci v EU primerljive pogoje: primerljive materiale in energetske  
stroške,  primerljive  plače  in  davke.  Prednosti  na  enem  področju  bodo  kompenzirane  z  daljšo  dostavo,  
oddaljenostjo strank in transportnimi stroški. 

V takšnih situacijah pride na plano sicer slabo izrabljen faktor "človeških virov". Tukaj se skriva močna in še 
neodkrita  zaloga energije  in  kreativnosti,  ki  jo lahko izkoristi  vsaka organizacija.  Vendar pa je ta  potencial  
potrebno razviti na tak način, da bo lahko prav vsakdo prispeval svoj del. Stara veriga informacije in ukazovanja  
se trga; monolitna korporacija izginja, nadomeščajo jo večplastna in pluralistična omrežja in skupine . "Človeška  
omrežja" so pomembna za izboljšanje razmerij znotraj podjetja. Majhne, neodvisne specializirane skupine s  
posebnimi  pooblastili  prinašajo  hitre  in  učinkovite  spremembe,  brez  birokracije.  Inovacije  se  uvajajo  brez 
čakanja na uradni "blagoslov" z vrha.

Prihodnja  arhitektura  poslovanja  vodi  k  veliki  množici  neformalnih  informacijskih  izmenjav  in  diskusij.  
Kakovostne sestanke je mogoče voditi preko celotne organizacije; posamezni "vrtički" in "imperiji", nekoč tako 
skrbno varovani, so zdaj tako drzno izzvani. Strateške koalicije se sklepajo z drugimi podjetji, s strankami in  
dobavitelji. Vzpodbuja se cela vrsta pobud. Podjetja ne ustvarjajo več ene vrste proizvodov, pač pa več različnih.  
To konec koncev pomeni, da je vedno več povezav in kanalov, skozi katere poteka poslovanje in delo. Vplivi ne 
potekajo več po vertikalni, ampak horizontalni liniji. Tesne verige ukazovanja popuščajo omrežju povezav med 
enakimi. 

V teh novih organizacijah se bodo morali menedžerji, če hočejo uspeti, naučiti znajti brez hierarhičnih opor in 
tradicionalnih orodij moči. Sami položaji, naslovi in vzvodi odločanja ne zadoščajo več. 
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Od menedžerjev se bo zahtevalo vse več.

Če  je  tale  analiza  pravilna,  potem bodo od menedžerjev prihodnosti  zahtevali  predvsem troje:  vodstvene 
lastnosti, sodelovanje in soglasje ter podjetniško mentaliteto. 

Težave, ki še danes mučijo številna poslovanja, so nefleksibilnost in zastareli stili vodenja. Številne menedžerske 
šole - nekatere zelo ugledne - ta dejstva ignorirajo. 

Ni pomembna samo optimizacija razmerja in načina sodelovanja med vodstvom in zaposlenimi. Ni pomembno, 
ali  govorimo  o  starem  avtoritarnem  stilu,  o  povečevanju  osebne  karizme,  ali  pa  o  kooperativnem, 
konfrontalnem ali participativnem stilu - vsi ti koncepti izhajajo iz sveta monolitne korporacije. 

V novih proizvodnih okoljih bodo dogodki določeni z zahtevami po integrativnem stilu vodenja z njegovimi  
tremi  ključnimi  področji:  vodstveno lastnostjo,  sodelovanjem in  soglasjem ter  podjetniškim ali  iniciativnim 
mišljenjem (in delovanjem). 

Vodstvene lastnosti

Ustavimo se najprej pri prvemu temelju integrativnega menedžmenta, pri ideji "vodstvene lastnosti". Jasno je,  
da  mora  biti  ob  današnjih  plačilnih  lestvicah  in  zahtevah  po  kvaliteti  glavni  poudarek  na  delavcih  (tako  
menedžerjih kot  tudi  ostalih  članih  tima).  Najelegantnejše  strategije in  najbolj  pretanjene plačilne  metode 
prinašajo malo koristi, če jih delavci ne morejo ali niso pripravljeni uporabiti. 

Odločitve morajo podpirati vsi z največjo predanostjo, drugače so neuporabne. To je ena izmed glavnih točk  
integrativnega menedžmenta.

Kot sta pokazala WOMACK et al. (1991) in WALTON (1987), brez močne motivacije ne deluje praktično nič. To je  
poudaril tudi KOTTER (1989) pri analizi konkretnih primerov.

Kljub tem vpogledom, ki so zbrani iz najuspešnejših primerov poslovanja v Evropi, se številni menedžerji nočejo  
soočiti z novo situacijo ali jo zaradi udobja celo ignorirajo. A posledice takšne zaslepljenosti bodo najverjetneje  
velike! Novi ekonomski tigri iz Kitajske in jugovzhodne Azije so na pohodu. Kdor je s temi dejstvi seznanjen, se  
kar ne more načuditi izjavam v slogu: 

"Doslej smo dobro shajali - znašli smo se tudi brez teh pametnih teorij!" 

Ta argument v Evropi pogosto slišimo (nikoli v Aziji!). Na prvi pogled se zdi celo prepričljiv. 

Tukaj je le en problem - samozadovoljstvo zaradi uspešnih strategij prej ali slej vedno izstavi račun, ki se v tem 
primeru pokaže v tržnem deležu. To je zakon, ki mu ni mogoče uiti. 

Novi računalniški programi za šah (glej Big Blue versus Kasparov) ne znajo le misliti mnogo potez naprej, pač pa 
znajo celo predvideti število potez, ki jih potrebujejo za zmago! 
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Podobna usoda čaka podjetja, ki se ne morejo spoprijeti z novimi izzivi. Top menedžment je tipično nekoliko 
vzvišen, stiki s prodajo so prekinjeni, ne upoštevajo se problemi in razpoloženje delavcev. V podjetjih, ki so  
tradicionalno  strukturirana  po  sistemu  verižnega  ukazovanja,  delavci  običajno  izražajo  svoja  mnenja  na 
nenaklonjeni način: "Odločitve so nam vsiljene", "Nihče se ne potrudi, da bi nam razložil spremembe", "Nihče 
ne posluša naših idej", "Na vrhu se jim niti ne sanja, kaj se dogaja tukaj spodaj" itd. 

To samo po sebi ne bi bilo tako slabo, če ne bi bile posledice še dosti hujše - delavci so demotivirani, odločitve  
in strategije se izvajajo mlačno, delavci ovirajo ali celo sabotirajo delovni proces. In vse to se lahko zgodi, ne da 
bi kdor koli opazil, ne da bi bil kdor koli odgovoren. 

Za bodoča nujna načela "preproste organizacije" in "menedžmenta popolne kakovosti" je ključnega pomena 
tole:  noben načrt,  nobena strategija,  nobena shema se ne izvaja  v  popolnosti.  Pogoji  proizvodnje  so tako  
zapleteni, da je optimalni rezultat lahko dosežen le z veliko ljudmi, ki razmišljajo in se učijo skupaj ter skrbijo za 
neprestane  izboljšave.  Optimalni  rezultat  pa  ni  tisti,  ki  je  dosežen  z  največjimi  napori  -  biti  mora  pred  
konkurenco ("delaj pametneje, ne težje!", kot pravi star pregovor). 

Predsednik Matsushita je to dejstvo provokativno izrazil v govoru na simpoziju o mednarodni kakovosti takole: 
"Japonci  bomo  zmagali,  ker  uporabljamo  inteligenco  vseh.  Evropejci  in  Američani  pa  boste  izgubili,  ker 
uporabljate inteligenco le nekaterih." 

V tekmovalnem vzdušju prihodnosti bo podjetje preživelo le tam, kjer bodo vsi mislili skupaj. Pred le nekaj leti  
smo se šalili o "cenenih" izdelkih iz Japonske, Tajvana, Koreje in Hong Konga. Danes so njihovi proizvodi med  
najboljšimi na svetu. Njihova kakovost velja za zgled, ravno tako kot njihove cene.

Kako naj se spoprimemo z izzivi prihodnosti

Vsak posameznik ima veliko zalogo energije, toda to zalogo blokirajo tradicionalne podjetniške in menedžerske  
strukture. 

V teoriji je tako, da imajo podjetja, ki so slabo vodena, ravno toliko kreativnega potenciala kot podjetja, ki so  
vodena dobro, razlika je le v tem, da v prvih tega potenciala ni mogoče sprostiti zaradi demotivacije, napetosti, 
konfliktov,  razdrobljenosti  in  številnih  drugih  dejavnikov.  Obstaja  tveganje  izgube tržnega deleža,  ko  dobro 
delujoče  podjetje  postopoma  izgublja  kvaliteto  svojih  proizvodov  in  storitev  zaradi  slabega  vodenja  in 
nesposobnosti, da bi mobiliziralo vse svoje vire. Nekateri svetovalci pri vodenju govorijo v tem kontekstu o 
"počasnem prebadanju", kajti gre za zahrbten proces propadanja. 

Izziv je potemtakem v tem, da si zagotoviš konkurenčno prednost z optimalno uporabo človeških virov, kar pa je  
mogoče  le  s  konceptom integrativnega  menedžmenta.  Integrativni  menedžment  jamči,  da  podjetje  ne bo 
zapadlo v obliko menedžmenta, ki pušča del zmožnosti svojih delavcev neizkoriščen. 

Na tej točki je pomembno, da se pogovorimo o enem izmed najpomembnejših kriterijev uspeha. Imenujemo 
ga - nekoliko drastično - "visok storilnostni pritisk". 

To  morda  zveni  neprijetno,  vendar  se  zdi,  da  je  poanta  na  vseh  konkurenčnih  tržnih  sektorjih  ta,  da  je 
najuspešnejše podjetje tisto, ki  zmore svoje delavce motivirati, da dajo od sebe najboljše. Za preživetje na  
globalnih trgih so potemtakem potrebni vse boljši dosežki. 
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Nekoč je obstajalo upanje,  očitno prikrito,  da je do optimalnih dosežkov mogoče priti  s  katero koli  obliko  
menedžmenta, ki bo le dovolj kooperativen. "Storilnostni pritisk" je veljal nekaj časa celo za nesprejemljivega. A  
na žalost je ta naravnanost zelo veliko organizacij precej stala, zlasti pri tržnem deležu. Zavedati se moramo, da 
nima storilnosti pritisk nič skupnega s starimi avtoritarnimi strukturami - gre za problem integrativnosti. 

To pomeni, da morate svojim delavcem povedati celotno resnico o bodoči konkurenčnosti. Resnosti situacije se  
mora zavedati prav vsak: 

- Neodvisnost organizacije se lahko doseže le z visoko profitnostjo.

- Če cena delnic preveč pade, obstaja nevarnost prevzema. 

- Visoke investicije v prihodnji razvoj so možne le pod pogojem, da je na banki dovolj denarja. Ta enačba 
je preprosta in razumljiva: če ni denarja in inovacij, potem ni več niti poslovanja.

Storilnostni  pritisk  potemtakem ne pomeni avtoritarnega suženjstva -  v  tem trenutku je  nujen. Vodstvene 
lastnosti pomenijo tudi zagotovilo, da bo vsak delavec jasno razumel, kakšen mora biti njegov prispevek za  
preživetje podjetja in kako pomemben je. 

Sodelovanje in soglasje 

Drugi pomemben temelj integrativnega menedžmenta sta sodelovanje in soglasje, znana tudi pod imenom 
"soglasno  vodenje",  consensus  management.  To  pomeni  pridobivanje  soglasja  o  skupnem delovanju  med 
najverjetneje zelo raznolikimi posamezniki in skupinami. 

Le malo stvari je, ki  jih lahko vi,  gospod  Novak, kot menedžer opravite sami. Zanašate se na prispevke in 
podporo drugih, zlasti ko gre za zapletene projekte. 

Pri  pridobivanju  te  podpore  ne  morete  več  uporabljati  tradicionalnih  instrumentov  moči  -  "nagrado"  ali 
"kazen".  Prvič, ker se je obseg njihove uporabe upravičeno zožil, in drugič, ker mnogi vpleteni niso več zgolj  
"podrejeni", menedžerji pa nimajo nad njimi več neke hierarhične oblasti. In tretjič, danes je ključnega pomena  
doseganje soglasja s tistimi,  ki  so na višjih položajih. Soglasje je tako nekaj,  kar deluje navzgor,  navzdol in 
predvsem lateralno. 

Kot menedžer se boste morali bolj osebno vključiti v to kooperativno strukturo razmerij,  kajti "omrežja" in 
prikrita razmerja lahko preživijo in funkcionirajo zgolj skozi medsebojno zaupanje. 

Kooperativni projekti pogosto združujejo ljudi in skupine z različnimi metodami, kulturami in celo jeziki, tako da 
so  dobri  rezultati  v  veliki  meri  odvisni  od menedžerjeve empatije,  njegove sposobnosti  vživljanja  v  druge, 
razumevanja njihovih ciljev, teženj in načina komunikacije.

Vi osebno - in to velja za vse menedžerje - morate postopoma razvijati svoj talent za predvidevanje reakcij pri  
drugih.  Razumeti  morate  tista  gledišča,  s  katerih  druge  skupine  (razvoj,  proizvodnja,  administracija,  
raziskovanje, marketing) gledajo in ocenjujejo nove ideje ali projekte. 

V prihodnosti boste morali znati predstaviti ideje ali projekte na tak način, da bo doseženo splošno soglasje,  
kajti tudi drugi menedžerji bodo prispevali svoj delež k doseganju ciljev podjetja. 

Pogosto bo to pomenilo tudi  sposobnost žrtvovanja lastnih "najljubših projektov",  ker -  kot  že rečeno - ni  
možno, da bi posameznik vedel in videl vse. 
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Podjetniška mentaliteta

Tretji poglavitni temelj integrativnega menedžmenta je naslednji: vsak menedžer, timski vodja in vodja skupine  
v podjetju bi se moral obnašati in delovati, kot da gre za njegovo lastno podjetje ali družbo, kot da bi bil sam 
odgovoren za uspeh. 

V bolj tradicionalnih organizacijah so bile podjetniške aktivnosti pridržane za višjo upravo. 

Svet je bil preprost: v podjetju je bilo dovolj nekaj posameznikov, ki so bili zadosti usposobljeni, da so bolj ali  
manj pravilno sprejemali daljnosežne odločitve. Občasno se je pojavila zahteva po večji vključitvi osebja, to pa  
je bilo tudi vse. 

Če so naše začetne podmene pravilne, potem bo v prihodnosti potrebno srednjeročne projekte in daljnosežne  
odločitve sprejemati veliko hitreje, kajti v nasprotnem primeru bo obstajala nevarnost, da bo prevzela pobudo  
konkurenca. 

Tako bo vse več menedžerjev moralo znati razmišljati in delovati podjetniško in sprejemati pravilne odločitve. 
Ta  naloga  vključuje  razvijanje  poglobljenega  razumevanja  podjetniških  ciljev,  ker  so  le-ti  pogosto  prikriti, 
njihova korist pa ni takoj vidna:

"Zmanjšanje stroškov za 10%"
"Povečanje tržnega deleža za 3.8%"
"Zmanjšanje časa izdelave izdelka XYZ za 14 tednov" itd.

Prevajanje teh ciljnih izjav v ustrezne ukrepe, ki prinašajo uspeh, terja strateško, inovativno delovanje, ki je  
podprto z naprednim tehničnim in socialnim znanjem. Potreben je "občutek" za izvedljivost projektov in za  
fleksibilno in odgovorno načrtovanje posebnosti projekta, ki bo poleg vsega tega obenem še natančen. 
Problemi, s katerimi se bo potrebno spopasti, so novi in zelo zapleteni. Številne naloge bo potrebno pravilno  
procesirati. Večplastne in omrežene naloge je potrebno razumeti in oceniti. V tem smislu je temeljito osnovanje 
pri projektnem menedžmentu "nuja" za menedžerje prihodnosti. 

To  razumevanje  in  sposobnost  destilacije  specifičnega  delovanja  iz  prednostnega  cilja  tvorita  osnovo 
soglasnega vodenja. 

Ko je enkrat doseženo soglasje o skupnih ciljih, so vsa druga vprašanja v bistvu tehnična in jih lahko običajno 
rešimo z dejanskimi odločitvami. To je potem osnova prepričevalne zmožnosti in integracije vseh zaposlenih v  
skupni cilj. 

Seveda te zahteve še ne sestavljajo celotne zgodbe - obstajajo tudi druge, bolj specifične naloge. Naslednje  
smernice  bi  lahko  razumeli  kot  neke  vrste  splošni  okvir  zmožnosti  ali  zahtev,  naslovljenih  na  vas  kot  
menedžerja. 
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Oblast in avtoriteta 

Vodenje brez "avtoritete" je koncept, ki si ga težko zamišljamo. Kot je znano, sploh ni tako lahko redefinirati  
avtoritete ali oblasti v smislu integrativnega menedžmenta. Zakaj potrebujemo avtoriteto?  

V bistvu potrebujemo avtoriteto zato,  da vplivamo na druge:  od svojih podrejenih hočete to,  kar  podjetje 
pričakuje od njih, se pravi, da z entuziazmom sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev, da razvijajo svoje lastne 
ideje in predloge izboljšav, da navsezadnje žrtvujejo svoje lastne potrebe za dobro podjetja.

Te stvari se običajno ne zgodijo same po sebi,  kar je razlog, da vi,  gospod Novak, tako kot vsi menedžerji, 
potrebujete instrumente moči,  s pomočjo katerih boste lahko to dosegli.  V preteklosti je glavni instrument 
moči  predstavljala  "uradna  avtoriteta",  tj.  zmožnost  nagrajevanja  ali  kaznovanja  zgolj  na  osnovi  uradne 
pooblaščenosti. Obstajala je tudi druga vrsta avtoritete, t. i. "osebna avtoriteta", ki jo mnogi napačno razumejo 
kot veliko osebno premoč. Osebno premoč so pripisovali takšnim stvarem, kot je to govorjenje  s "pravilnim 
naglasom", dosledno kazanje "dobrih" manir, uporabljanje bogatega besednjaka itd. 

Toda  časi  so  se  spremenili.  Uradna  avtoriteta  sama  po  sebi  ne  naredi  nikakršnega  vtisa  več,  zmožnost  
nagrajevanja in kaznovanja je omejena na minimum, sugestivna moč odlične osebnosti je šibkejša, ker so v 
številnih primerih  delavci  tehnično precej  superiornejši  od svojih nadrejenih.  Številni  menedžerji  še  vedno  
nostalgično  vzdihujejo  za  "dobrimi  starimi  časi",  ker  niso  kos  spremembam.  ("Včasih  je  bilo  vse  dosti  
preprosteje.") Menedžerji  "stare šole" se zdijo povsem smešni in nemočni, ko skušajo reševati kompleksne 
probleme prihodnosti s težkimi besedami, ali  pa nasilnim obnašanjem, na katerega odgovarjajo zaposleni s 
skepticizmom in sumničavostjo ter samo čakajo na priložnost, da bodo dokazali, kako se šef moti:  "Kar pustili  
mu bomo, da govori, saj bo prav kmalu utihnil, ker bo spoznal, da stvari niso tako preproste." 

Toda če to ni pravi način, kaj potem je? Kot smo rekli, lahko v nekaterih industrijah preživimo le s pomočjo 
visokega storilnostnega pritiska, toda ob tem nimamo na voljo instrumentov moči. Čarobno beseda prihodnosti  
se glasi "legitimnost", pravica zahtevati storilnost. 

Kdo ima to pravico?

Predvsem nekdo, ki je s svojimi lastnimi odločitvami in dejanji pokazal, da lahko zanesljivo doseže skupne cilje. 

Legitimnost je proizvod kredibilnosti in zaupanja; ta dva faktorja pa lahko dosežemo le z veliko spretnostjo in  
visoko kvaliteto dela. 

Ko je nekdo dokazal, da lahko svoje delavce popelje do uspeha, potem mu delavci - in nadrejeni - podelijo  
oblast. 

Oblast je tudi vsaka preprosto "prilaščena" ali "uzurpirana" oblast, vendar pa je treba zanjo plačati visoko ceno  
odpora. To lahko vodi do skritih konfliktov in na koncu do zelo zmanjšane storilnosti. 

Vprašanja legitimnosti se pojavljajo tako na ravni  odnosov z zaposlenimi kot tudi  na ravni  organizacije kot  
celote. Projektni vodja potrebuje legitimnost za izpeljavo projektov, ki vključujejo več različnih oddelkov. Brez  
nje se bo oprijemal vsake bilke, kljub svojemu siceršnjemu strokovnemu znanju. Kot je pokazal KOTTER (1989),  
potrebujejo večji projekti visoko stopnjo legitimnosti, še preden so lahko učinkovito izvedeni. 

Seveda terja pridobivanje legitimnosti veliko časa in truda, a jo je z doslednim in strateško pravilnim delom  
mogoče doseči. Odločilno je, da se legitimnosti zavedamo. Menedžerji,  ki  te zavesti  niso razvili, bodo imeli  
neizogibno probleme. Ravno zato je za njih tako pomembno, da so uglašeni z integrativno oblastjo. 

gospod Novak, DNLA menedžment vam želi pomagati pri pridobivanju te moči oz. Oblasti.
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Integrativni menedžment

Kadar koli ste morali sprejemati odločitve ali ste bili vanje vpleteni, kako pogosto ste si, gospod Novak, zastavili 
naslednji vprašanji: "Kako naj to "prodam" svojim kolegom? Kako naj zagotovim, da bodo povsem zaupali moji  
odločitvi?"

Zdaj,  ko ste prebrali  ta uvod, upamo, da bodo vprašanja, ki  si  jih boste zastavljali  v  prihodnosti,  drugačna. 
Upajmo, da bodo to vprašanja kot: 

1. "Kako naj zagotovim, da bodo vsi člani tima vlekli na isto stran, imeli iste cilje in 
opravljali svoje delo z največjo možno motivacijo? Kako naj zagotovim, da bodo 
enotno verjeli v isto poslanstvo?"

2. "Kaj naj naredim, da bodo moji delavci razmišljali kot podjetniki?"

3. "Kako naj pri svojih zaposlenih z boljšim vodenjem vzpodbujam sposobnosti, motivacijo, 
sodelovanje, ciljno usmerjenost in organizacijske veščine?" 

Načela integrativnega menedžmenta 

1. Le uspešni menedžerji (tisti, ki imajo legitimnost) imajo uspešne delavce.

2. Na zahtevnem trgu bomo uspešni  le,  če  bodo vsi  menedžerji  v  organizaciji  prakticirali  integrativni  
menedžment, se pravi, če bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bo vsak član njihovega tima imel "isto 
vizijo".

3. Dolgoročno bomo ustvarjali konkurenčne proizvode in storitve le, če delujemo v enotah, ki so 
kolikor je mogoče majhne, fleksibilne in dobro izurjene.

4. Uspeh je lahko dosežen le v primeru, da se vsakdo s svojim razmišljanjem vključi
v zasledovanje skupnega cilja in je motiviran za delo. 

5. Storilnostna  motivacija  bo dosežena  le,  če  lahko  zaposleni  gradijo  in  razvijajo  socialne  veščine  ali  
kompetence in/ali razvijejo svoj potencial. 

6. Sodelovanje se lahko vzpostavi le s kredibilnostjo, poistovetenjem in legitimnostjo.

7. Zaupanja in prepričanja ni mogoče ustvariti po nalogu, lahko ju le razvijamo. 
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Če faktor presega zahtevani obseg (130% - 150%), je lahko to povsem OK in boljše kot OPTIMALNI obseg (90% -  
110%), odvisno pač od situacije. Če je faktor nizko ali izjemno nizko (50% - 70%), potem se je pokazalo, kje bi  
lahko bilo resnično problematično področje. 

Vodstvene sposobnosti

Avtoriteta

Delegiranje

Vključevanje

Legitimnost

Zahteva po učinkovitosti

Razvoj zaposlenih

Samozaupanje

Odgovornost do zaposlenih

50% = Zahteve za navedeni profil 100% = Zahteve za navedeni profil
 niso ustrezno izpolnjene.     so vedno izpolnjene in točno ustrezajo

storilnostnemu obsegu, ki ga določa podjetje.

70% = Zahteve za navedeni profil 110% = Zahteve za navedeni profil
so ravno zadovoljivo izpolnjene. so več kot izpolnjene.

90% = Zahteve za navedeni profil 130% = Zahteve za navedeni profil
so skoraj vedno izpolnjene in so so več kot izpolnjene in presegajo
potemtakem v storilnostnem obsegu storilnostni obseg, ki ga določa podjetje.
ki ga določa podjetje.

150% = Zahteve za navedeni profil so
opazno več kot izpolnjene in daleč presegajo 
storilnostni obseg, ki ga določa podjetje. 
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Sodelovanje in soglasje

Vplivnost

Identifikacija

Podoba

Komunikacijske veščine

Konfliktnost

Doseganje soglasja

Sodelovanje

Uporaba moči

Usmerjenost na sodelavce

Timsko delo

50% = Zahteve za navedeni profil 100% = Zahteve za navedeni profil
 niso ustrezno izpolnjene.     so vedno izpolnjene in točno ustrezajo

storilnostnemu obsegu, ki ga določa podjetje.

70% = Zahteve za navedeni profil 110% = Zahteve za navedeni profil
so ravno zadovoljivo izpolnjene. so več kot izpolnjene.

90% = Zahteve za navedeni profil 130% = Zahteve za navedeni profil
so skoraj vedno izpolnjene in so so več kot izpolnjene in presegajo
potemtakem v storilnostnem obsegu storilnostni obseg, ki ga določa podjetje.
ki ga določa podjetje.

150% = Zahteve za navedeni profil so
opazno več kot izpolnjene in daleč presegajo 
storilnostni obseg, ki ga določa podjetje. 
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Podjetniška mentaliteta

Osebni standardi

Rokovanje z informacijami

Sprejemanje odločitev

Inovativnost

Odnos do kakovosti

Tveganje

Sistematičnost

50% = Zahteve za navedeni profil 100% = Zahteve za navedeni profil
 niso ustrezno izpolnjene.     so vedno izpolnjene in točno ustrezajo

storilnostnemu obsegu, ki ga določa podjetje.

70% = Zahteve za navedeni profil 110% = Zahteve za navedeni profil
so ravno zadovoljivo izpolnjene. so več kot izpolnjene.

90% = Zahteve za navedeni profil 130% = Zahteve za navedeni profil
so skoraj vedno izpolnjene in so so več kot izpolnjene in presegajo
potemtakem v storilnostnem obsegu storilnostni obseg, ki ga določa podjetje.
ki ga določa podjetje.

150% = Zahteve za navedeni profil so
opazno več kot izpolnjene in daleč presegajo 
storilnostni obseg, ki ga določa podjetje. 
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AVTORITETA

Določena  avtoriteta  na  strani  menedžerja  in  spoštovanje  do  njegovih  podrejenih  sta  prvi  pogoj  dobrega 
vodenja. Nadrejeni mora vplivati in upravljati obnašanje zaposlenih, kar pa po drugi strani predpostavlja neke  
vrste "zvestobo" na strani zaposlenih. Zvestoba je pomembna zlasti tedaj, ko se pojavijo težki problemi, ki se 
združijo z začetnim nasprotovanjem zaposlenih, npr. izpolnjevanje pravil, nove zahteve, prevzemanje tveganja 
itd. 

Vaš način vodenja:
Prednost dajete ukazovalnemu stilu vodenja in ste lahko v izjemnih primerih dominantni in avtoritarni. To je  
pravilno in nujno postopanje v primeru, ko so zaposleni neizkušeni ali nekooperativni.
Možne nevarnosti: lahko izzovete kljubovanje ali frustracijo, zlasti ko so zaposleni zelo izkušeni, kar lahko vodi  
do osebnega nasprotovanja, ali pa do nasprotovanja projektu, ki ga želite izvesti.

DELEGIRANJE 

Vodenje pomeni pridobivanje drugih za izvrševanje nalog, zaradi česar so zaposlenim naloge tudi naložene . Te 
naloge so lahko zaposlenim naložene po zelo različnih kriterijih: bodisi drži nadrejeni vse vzvode v svojih rokah 
in delegira  le  posamezne naloge bodisi  naloži  zaposlenemu vso odgovornost  za opravljeno delo.  Ustrezna  
stopnja delegacije je odvisna od "zrelosti" ali izurjenosti zaposlenega. Obenem pa "preprosta proizvodnja" in  
"preprosti menedžment" terjata tudi večjo količino delegiranja. "Pooblaščanje" pomeni motiviranje, ki se izkaže 
vedno za precej učinkovito. 

Vaš način vodenja:
Niste naklonjeni delegiranju odgovornosti na zaposlene. Če je stopnja kvalitete na nizki ravni, potem bi bilo 
napačno delegirati preveč odgovornosti. 
Možne nevarnosti: zaposleni so premalo izkoriščeni, počutijo se kot otroci. 
Rezultat je izguba motivacije.
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VKLJUČEVANJE

 Problem, ki ga najdemo v številnih podjetjih in na mnogih ravneh hierarhije, je gotovo ravnodušnost na strani  
zaposlenih zaradi premajhne vključenosti v cilje, načrtovanje in spremembe. Razvijajo se odlični projekti ali  
strategije, toda tisti, ki so vanje vključeni, se jih ne lotevajo s potrebnim navdušenjem, zato cilji niso doseženi  
oz.  so doseženi  precej  kasneje.  Pravilo je  potemtakem tako,  da je  treba iz  "vpletenih"  narediti  proaktivne  
"udeležence". 

Vaš način vodenja:
Svoje delavce vpeljujete v spremembe na pravilen in uravnotežen način. Dajete jim izčrpne informacije o vseh 
pomembnih vidikih podjetja. Pri svojem načinu vodenja ne kažete pretiranih vedenjskih nagnjenj v nobeno 
smer. Ste dojemljive za ideje in predloge svojih zaposlenih. 

LEGITIMNOST
Zaposleni  raje  sprejmejo  vodstvo  v  smislu  "odrejanja",  če  čutijo,  da  je  "legitimno".  Menedžer  bi  moral  
vzpostaviti zaupanje in kredibilnost s svojim vzorom, s svojo predanostjo osebju in s svojimi uspehi, da bi zgradil  
neke vrste "legitimacijski temelj": Kjer sta zaupanje in kredibilnost, tam bodo zaposleni "prenesli" oblast na 
svojega vodjo. Brez te legitimnosti se oblast sicer lahko izvaja, vendar bo lojalnost dosežena le na silo in bo 
izginila takoj, ko se bodo pojavile težave. 

Vaš način vodenja:
Vaše vrednotenje legitimnosti je zelo uravnoteženo. 
Daljnosežnih sprememb se lotite šele tedaj, ko je zagotovljena ustrezna količina legitimnosti.
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ZAHTEVA PO UČINKOVITOSTI
Brez pritiska na zaposlene po večji učinkovitosti, ne bodo doseženi trajni uspehi. A če ga je preveč oz. premalo 
ravno tako ni dobro. Uspešna podjetja dokazujejo, da veliki dosežki izhajajo predvsem iz tega, da menedžer 
postavi cilje visoko in potem izvaja zmeren pritisk na zaposlene, da bi jih dosegli. Pomemben dejavnik pri tem 
pritisku je, da se postavijo cilji pred udobje zaposlenih ali njihovo željo po izvajanju nalog v skladu z lastnimi  
standardi (nizke) učinkovitosti. Skupni cilj je na prvem mestu. 

Vaš način vodenja:
Pri vodenju imate glede učinkovitosti visoka, vendar realistična pričakovanja, v skladu s katerimi obravnavate 
zaposlene.
Če je potrebno, znate na zaposlene tudi pritisniti.

RAZVOJ ZAPOSLENIH
Trajni osebni in poklicni razvoj zaposlenih ni pomemben samo zaradi vzdrževanja visoke stopnje motivacije, pač  
pa tudi zaradi zagotovitve najbolj usposobljene in izkušene delovne sile v podjetju. Osebni razvoj se pogosto 
podpira  le  na  tehničnih  področjih,  toda  izboljšanje  socialnih  veščin  je  lahko  ravno  tako  ali  pa  še  bolj  
pomembno, odvisno pač od narave dela.

Vaš način vodenja:
Vaša naravnanost pri nadzorovanju razvoja zaposlenih je bolj zadržana. To je v redu in realistično, če zaposleni v  
dogledni  prihodnosti  ne pričakujejo zahtevnih nalog.  Motivacija zaposlenih se vedno začne na obstoječem 
delovnem mestu. 
Možne nevarnosti: zaposlenim ne ponujate dovolj obetov. Dolgoročno morate računati na njihovo frustracijo in 
izgubo tehnično izurjenih kadrov.
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SAMOZAUPANJE
Vodenje  je  predvsem  stvar  samogotovosti  in  zaupanja.  Menedžer,  ki  ga  ves  čas  mučijo  dvomi  o  lastnih 
sposobnostih,  ali  je  njegova  "smer"  prava,  ali  so  njegovi  ukrepi  dobro  sprejeti,  bo  hitro  izgubil  zaupanje 
podrejenih. Gotovost in zaupanje sta pomembna vira motivacije zaposlenih, za katera mora skrbeti menedžer.

Vaš način vodenja:
Tiho zaupate v lastne vodstvene sposobnosti.
Ne omejujejo vas negotovost, dvom v samega sebe in arogantnost.

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH 
Čeprav zavzemajo vodstvena mesta, menedžerji včasih nočejo prevzeti odgovornosti do zaposlenih in precej 
časa  posvečajo  svojim  lastnim  nalogam.  A  vodenje  pomeni  delegiranje  dela  na  druge  in  zagotavljanje  
potrebnega storilnostnega potenciala. Dobro vodenje zahteva pripravljenost, da postaviš svoje lastno delo v 
ozadje in se posvetiš zaposlenim. Zaposleni menijo, da je za menedžerja zelo pomembno, da je "dosegljiv" in 
"dostopen" za njihova vprašanja in probleme.

Vaš način vodenja:
Zelo se zanašate na samoodgovornost zaposlenih. Ta visoka neodvisnost je upravičena zgolj pri zelo izkušenih  
kadrih s socialnimi veščinami.
Možne nevarnosti: če zaposleni nimajo dovolj tehničnih ali socialnih veščin, bi se lahko počutili zanemarjene. V  
izjemnih primerih bi lahko prišlo do konflikta z menedžerji. Zaposleni imajo še posebej slabo mnenje o šefu, ki  
zanje nima časa.
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VPLIVNOST
Po raziskavi  na Harvard  Business  School  je  eden izmed najpomembnejših  kriterijev  za  uspeh pri  izvajanju  
projektov vzpostavitev vplivnosti in dobrih odnosov z vsemi pomembnimi posamezniki v podjetju. Osnova za to  
je seznanjenje s pomembnimi posamezniki in vzpostavitev produktivnih odnosov.

Vaš način vodenja:
Razumete pomen razvijanja dobrih odnosov na vseh straneh.

IDENTIFIKACIJA
Identifikacija z zastavljenimi cilji in nalogami je bistvena iz dveh razlogov: prvič, za mobilizacijo lastnih energij in 
idej proti temu cilju, in drugič, da bi druge prepričali in motivirali za ta cilj. Zelo razvit občutek identifikacije s  
cilji in nalogami podjetja je odločilen dejavnik zaupanja, ki ga menedžerjem pokažejo njihovi nadrejeni.

Vaš način vodenja:
Ste zelo dovzetni za poistovetenje z zastavljenimi nalogami/projekti podjetja.
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PODOBA
Eden izmed pomembnih kriterijev za pridobivanje prepoznanja in vpliva v organizaciji je osebna "podoba". Po 
idealnem scenariju bi dosegali samo zmage in uspehe, kajti takšni ljudje izžarevajo sposobnost. Takšnim ljudem 
seveda zaupajo večjo odgovornost, zato je pomembno, da je v vašem življenjepisu čim več uspehov. Napore je  
potrebno vložiti v zagotavljanje, da se bodo lastni rezultati "prodali" po najboljši možni ceni.

Vaš način vodenja:
Svojo podobo znate dobro izoblikovati, svoje dosežke pa predstaviti pametno oz. pozitivno.

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
V boju za projektna sredstva, kadar nastopijo spremembe v podjetniški strukturi ali v načrtih, ali kadar gre za  
prednosti  lastnega  oddelka  ali  napredovanje,  se  lahko  dogajajo  neprijetne  stvari.  Številni  “tekmeci”  so  v 
skušnjavi, da uporabijo "nešportne" poteze. Da bi bili uspešni, morate vedeti, ali se vam zdijo te stvari preveč  
"črne" ali preveč "rožnate".

Vaš način vodenja:
Vaši  pogledi  na  obnašanje  ljudi  so  uravnoteženi/realistični.  S  svojo  odprtostjo  v  konfliktnih  situacijah  
pridobivate zaupanje drugih. Dobro se zavedate možnosti intrig, vendar jih ne precenjujete.
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KONFLIKTNOST
Različnost mnenj je nekaj vsakdanjega, v menedžerskem in poslovnem svetu precej pogost pojav. Sprejemati je 
potrebno odločitve,  ki  niso  vedno povsem razumljive,  zato  lahko pride do konfliktov.  Pomembno je,  da  v  
takšnih situacijah ravnamo pravilno, toda to ravnanje se lahko razteza od popolnega izogibanja konfliktom do 
nepopustljivega vsiljevanja lastnih idej in mnenj.

Vaš način vodenja:
Do različnosti mnenj in konfliktov imate uravnotežen odnos;
konfliktov se niti ne izogibate niti niste pretirano nepopustljivi.

DOSEGANJE SOGLASJA 
Vsaka sprememba v podjetju lahko sproži spremembe v vodstvenih strukturah. Uspešen projekt poveča ugled 
in avtoriteto vseh vpletenih, medtem ko pomeni neuspeh izgubo ugleda. Uspehi se običajno dosegajo na tak 
način, da najdemo za določene projekte zaveznike. Celo načeloma tehtni projekti se lahko izjalovijo, običajno 
zaradi pomembnih posameznikov ali skupin, ki se razhajajo.

Vaš način vodenja:
Vaše razumevanje oblastnih struktur in ravnanja z njimi je trezno.
Izogibate se ekstremov v obeh smereh.
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SODELOVANJE
V današnjem času so vsi projekti timske narave in vezani na sodelovanje vseh ravni. Sodelovanje znotraj vaše 
lastne skupine poteka  v  dobrem vzdušju  in  običajno  brez  problemov.  Vendar  pa mora sodelovanje  dobro 
potekati tudi po celotnem podjetju - pogosto z ljudmi, ki jih ne poznate dobro -, preko oddelčnih meja in v  
težavnih situacijah.

Vaš način vodenja:
Med  svojimi  lastnimi  nalogami  in  potrebami  drugih  ste  potegnili  jasno  črto,  zato  ni  nevarnosti  
preobremenjenosti. 
Možne nevarnosti: zaradi majhne pripravljenosti na sodelovanje vas lahko ožigosajo za samotarja, zaradi česar 
bo trpela vaša celotna menedžerska učinkovitost.

UPORABA MOČI
Podjetja so organizacije, v katerih sta neprestano na delu skupinska dinamika in igre moči, zato je razumljivo, da 
se ne sprejemajo vse odločitve na zgolj stvarni in racionalni podlagi. Zaradi izredno zapletenih okoliščin vseh 
odločitev  preprosto  ni  mogoče  sprejemati  racionalno.  Te  oblastno-politične  procese  včasih  sprejemajo  in 
izrabljajo,  včasih pa tudi  napačno razumejo in zavračajo. V zadnjem primeru je potem morda včasih težko 
izpeljati projekte in z njimi uspeti.

Vaš način vodenja:
Imate dober občutek za oblastno-politične vplive in procese v podjetju.
Oblasti niti popolnoma ne zavračate niti je v popolnosti ne sprejemate.
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USMERJENOST NA SODELAVCE
Vsaj v teoriji lahko delo razdelimo na dve vrsti: prvič, na tisto, pri katerem se ukvarjamo predvsem s stvarmi, in  
drugič, na tisto, pri katerem imamo opravka v glavnem z ljudmi. Vsako zahteva popolnoma različne delovne 
veščine in stile. Mnogi se počutijo bolje, če imajo popoln nadzor nad svojo delovno okolico in lahko delujejo po  
logičnem, sistematičnem modelu - raje imajo delo s stvarmi. Drugi delajo raje z ljudmi, pa čeprav v tem primeru 
rezultata ni mogoče vedno najbolj jasno definirati in tehnik logično določiti.

Vaš način vodenja:
Povsem vseeno vam je, ali imate opravka z ljudmi ali stvarmi.

TIMSKO DELO
Kompleksnost modernega poslovanja praviloma zahteva dosti več timskega dela kot prej, vendar pa obstajajo 
tudi dela, pri katerih je potrebna predvsem samostojnost. Za vsako učinkovito delo je bistveno, da odkrijemo,  
ali je posameznik učinkovitejši, kadar deluje kot del tima, ali kadar je samostojen. Vsaka stran ima svoj prav.

Vaš način vodenja:
Do timskega in samostojnega dela imate uravnotežen odnos.
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OSEBNI STANDARDI
Ko se  pričakuje  učinkovitost,  se lahko bodisi  zadovoljimo s povprečnostjo  ali  pa skušamo opraviti  delo  na 
najboljši možen način. To nagnjenje je seveda odvisno od določenih okvirnih pogojev, a vendar obstajajo neki  
standardi,  s  katerimi  bo  vsak  posameznik  uskladil  svojo  storilnost.  Visoki  osebni  standardi  so  za  dobro 
učinkovitost še posebej dragoceni v tistih situacijah, kjer ni nobenih trdnih kriterijev.

Vaš način vodenja:
Glede svoje storilnosti imate dobre in stvarne zahteve.

ROKOVANJE Z INFORMACIJAMI
Na splošno bi lahko rekli, da je menedžer neke vrste "nadzorni center", informacijsko središče, kamor se stekajo 
velike količine informacij in kjer se ves čas sprejemajo odločitve. Ljudje na splošno, menedžerji pa posebno se  
razlikujejo po načinu, na kakršen zbirajo in obdelujejo informacije. Menedžer mora biti vedno na tekočem, da 
se lahko kar najhitreje odzove na probleme ("Management by walking around", "upravljanje s sprehajanjem").

Vaš način vodenja:
Raje kot neposredne odzive imate zgoščene, kanalizirane informacije. Tak pristop je dober v tistih primerih, ko 
zaposleni nadzorujejo svoje delo in je malo nepredvidenih problemov. Lahko je koristen, če so naloge pretežno  
konceptualne ali načrtovalske narave.
Možne  nevarnosti:  lahko  se  spregledajo  ključne  informacije.  V  takšnih  primerih  so  lahko  ustrezni  ukrepi  
prepozni. Obstaja nevarnost, da skupina izgubi pravo smer, kar posledično privede do upada storilnosti.
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SPREJEMANJE ODLOČITEV
Posamezniki kažejo osebno iniciativo tako, da si sami postavljajo cilje in so prepričani v njihovo izvedljivost, da  
dejavno  iščejo  rešitve  za  ovire.  Pripravljenost  za  odločanje  je  potemtakem  temeljni  pogoj  pri  reševanju 
problemov. Pomanjkanje te pripravljenosti zbudi pri zaposlenih ostre kritike.

Vaš način vodenja:
Sami si postavljate svoje cilje. S svojim pozitivnim pričakovanjem rezultatov in pripravljenostjo za sprejemanje 
odločitev ste lahko kos tudi zapletenim situacijam.

INOVATIVNOST
Različni ljudje dajejo prednost različnim vrstam problemov in nalog. Nekateri rajši širokopotezno načrtujejo in 
razmišljajo o novih izboljšavah, drugi dajejo prednost ustaljenim postopkom, ki jih skušajo izboljšati in dovršiti.  
Poudarek pri osebni karieri bi moral biti izbran v skladu z osebnimi preferencami.

Vaš način vodenja:
Zelo radi imate inovativno,  kreativno delo, "širokopoteznost".  Pripravljeni  ste zapustiti  dobro uhojene poti.  
Dojemljivi ste za nove ideje. Za izboljšave ste pripravljeni postaviti pod vprašaj rutino.
Možne nevarnosti: lahko spregledate podrobnosti, ki določajo ceno in uresničljivost ideje. V izjemnih primerih  
je razvoj idej preveč personaliziran in premalo oprt na izvedljivost.
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ODNOS DO KAKOVOSTI
Pri  vsakdanjem delu  je  zelo  pomembna naravnanost  do kakovosti.  Na eni  strani  imamo poudarjeno strog 
pristop do kakovosti, pri katerem pridejo v poštev le najvišji standardi, na drugi strani pa bolj pragmatičen, ki  
gleda na kakovost s stališča stroškov/ugodnosti. Obe naravnanosti je treba upoštevati v skladu s potrebami 
posamezne situacije.

Vaš način vodenja:
Pri svojih standardih kakovosti imate realistične, vendar visoke zahteve (prednosti ne dajete niti previsokim niti  
prenizkim standardom).

TVEGANJE
Pri poslovanju moramo biti pri mnogih odločitvah pripravljeni na tveganje. Zelo malo odločitev je takih, ki bi 
bile že takoj dobre. Večja kot je odgovornost pri reševanju problemov ali sprejemanju odločitev, večja mora biti  
pripravljenost in sposobnost prevzemanja premišljenih tveganj. 

Vaš način vodenja:
Tveganja  prevzemate  brez  večjih  notranjih  problemov.  Tudi  kadar  ste  pod  močnim  pritiskom  zaradi 
odgovornosti, ste učinkoviti. Sposobni ste sprejemati odločitve. 
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SISTEMATIČNOST
Pri zasledovanju ciljev lahko bodisi podrobno načrtujemo vsak posamezni korak bodisi improviziramo iz ene 
situacije v drugo. Bolj sistematični bodo vse planirali vnaprej, napravili natančne načrte, v izjemnih primerih 
celo  tedaj,  ko  bi  bilo  pametneje  načrte  revidirati  v  skladu  s  spremenjenimi  okoliščinami.  Tisti,  ki  radi  
improvizirajo, pa se ne bodo počutili dobro , če bodo vezani na načrt. Raje imajo, da ostajajo možnosti ves čas  
odprte in se zelo neradi čemu zavežejo. 

Vaš način vodenja:
Držite se srednje poti med pretirano sistematičnostjo in popolno spontanostjo (načrtovan, vendar fleksibilen 
pristop). Imate občutek za bistveno. 


