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POVZETEK 

Inoviranje in inovacijski procesi so nedvomno gonila sila gospodarskega in splošnega 

napredka. Njihova uspešnost je odvisna od številnih dejavnikov, od katerih organizacijska 

kultura podjetja in podrobneje inovacijska kultura kot njen sestavni element po številnih 

raziskavah odločilno vplivata na uspešnost inovacijskih procesov v podjetju. Zaradi strateške 

pomembnosti malih podjetij v slovenskem in tudi širšem evropskem gospodarskem prostoru 

je podrobno razumevanje inoviranja v podjetjih te velikosti ključnega pomena. To magistrsko 

delo, na podlagi obstoječe literature o vplivu, ki ga imajo vrednote na ravnanje in stil vodenja 

managerjev, predstavlja rezultate izvedene raziskave o vrednotah managerjev malih 

inovacijsko dejavnih podjetij v Sloveniji. 

Ključne besede: vplivni dejavniki inoviranja, osebne vrednote managerjev, vrednotni sistemi 

managerjev, stil vodenja, inoviranje, osebnostne značilnosti managerjev. 

 

 

SUMMARY 

Innovation and innovation process are undoubtedly moving forces of economic and over-all 

progress. The successfulness of innovation processes depends on various key factors, of 

which organizational culture and moreover innovation culture as its integral part decisively 

influence them, according to numerous research. The strategic importance of small enterprises 

in Slovenian and wider European economic area imposes the need for deeper understanding 

of innovation in enterprises of this size. The master thesis presents the results of the research 

on personal values of innovative small enterprises in Slovenia, which was influenced by 

available literature on influence personal values have on managers’ behaviour and leadership 

style. 

 

Keywords: innovation key factors, managers' personal values, managers' value systems, 

leadership style, innovation,  manager's personal characteristics. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema  

Inoviranje je eno ključnih orodij za ustvarjanje konkurenčnih prednosti na področju tržnega 

položaja in sposobnosti podjetja. Podjetja, ki lahko konstantno in konsistentno uporabljajo 

inoviranje za razvoj in za prodajo svojih proizvodov oziroma izvedbo storitev ali procesov, 

imajo večjo verjetnost obstoja na tržišču in ohranjanja ali celo izboljšanja svojega položaja na 

njem. Sposobnost inoviranja je tako ena ključnih konkurenčnih prednosti podjetij (Swansby in 

Rivera 2007, 135). 

Inoviranje, še posebno nenehno inoviranje, ni preprosto, saj ne zahteva le nenehnega 

generiranja idej za izboljšave proizvodov, storitev in procesov, temveč tudi kreiranje 

vrednosti kot rezultata generiranih idej ter navsezadnje tudi monetizacijo te vrednosti. Ti 

predpogoji dajejo slutiti kompleksnost in zahtevnost okolja, ki ga mora ustvariti organizacija 

za uspešno inoviranje. 

Številne raziskave, ki so obravnavale povezavo med osebnostjo vodilnih managerjev in 

njihovo osebno/karierno uspešnostjo (Chong in Ma 2010, 233; Griffin idr. 2009, 222; 

England 1978, 35) ali med osebnostjo vodilnih managerjev in uspešnostjo njihovih podjetij 

(Thal in Bedingfield 2010, 243; Fleetham in Griesmer 2006, 161), kažejo na to, da so 

managerjeva osebnost in njegove vrednote eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju 

strateških usmeritev podjetja.  

Osebnostne in demografske lastnosti managerja imajo večji vpliv na uspešnost uvajanja novih 

izdelkov (inovacij) kot drugi zunanji in notranji organizacijski dejavniki (Papadakis in 

Bourantas 1998, 99). Tukaj sta avtorja kot izrazito osebnostno lastnost izpostavila predvsem 

managerjevo željo po dosežkih in osebnem dokazovanju. Želje in drugi motivacijski dejavniki 

izhajajo iz managerjevega sistema vrednot (Musek 2000, 10), ki ga England (1978, 35) 

pojmuje kot celovit skupek vrednot, odnosov in prepričanj oziroma kot relativno permanenten 

okvir zaznavanja, ki oblikuje in usmerja naravo posameznikovega vedenja.  

Za raziskovanje vrednotnih sistemov Miethe (2001, 441) pri primerjavi različnih metod 

ocenjuje kot najprimernejšo Rokeach Value Survey (RVS). S to metodo sta Connor in Becker 

(2003, 155) ugotavljala povezave med vrednotnimi sistemi managerjev javnih podjetij in 

njihovim stilom odločanja. Med drugim sta ugotovila tudi, da so vrednote, ki so v RVS 

poimenovane kot razgledanost, sposobnost, ambicioznost, domiselnost in pogum, največkrat 

asociirane s pojmom podjetništva in inovativnosti. Kljub dokaj obsežni literaturi na področju 

inoviranja ni znano, kakšni so vrednotni sistemi managerjev inovacijsko dejavnih malih 

podjetij v Sloveniji. 
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S porastom števila malih inovativnih »start-up« podjetij, ki so v Sloveniji v letu 2013 dobila 

veliko medijske pozornosti predvsem zaradi splošnega gospodarskega stanja, se med 

investitorji v ta podjetja pojavlja vse večja potreba po iskanju in izbiri ustreznih vodilnih oseb, 

ki bi  podjetja uspešno vodile v stabilno obdobje delovanja.  

1.2 Namen 

S kvantitativno raziskavo sistemov vrednot managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij v 

Sloveniji želimo ugotoviti, ali se vrednotni sistemi managerjev inovacijsko dejavnih in 

vrednotni sistemi managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij razlikujejo, ter poskušati 

poiskati skupne razsežnosti vrednot, ki jih managerji inovacijsko dejavnih malih podjetij v 

povprečju rangirajo najvišje.  

Namen magistrskega dela je raziskati, ali se in v čem se razlikujejo vrednotni sistemi 

managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij in vrednotni sistemi managerjev malih 

podjetij, ki so inovacijsko nedejavna. V okviru raziskave želimo identificirati vrednote, ki jih 

managerji inovacijsko uspešnih malih podjetij uvrščajo na vrh svojega vrednotnega sistema in 

pojmujejo kot pomembne pri izvajanju inovacijske dejavnosti v svojih podjetjih.  

Prispevek raziskave k znanosti je v identifikaciji najvišje rangiranih vrednot managementa v 

izbranih inovacijsko dejavnih malih podjetjih v Sloveniji. Rezultati raziskave bodo uporabni 

pri iskanju vodilnih kadrov ter organiziranju managementa inovacijske dejavnosti v drugih 

podjetjih te velikosti na območju Republike Slovenije. 

1.3 Cilji raziskave 

Najprej želimo preučiti obstoječe znanstvene vire, ki obravnavajo področje vrednotnih 

sistemov managerjev, ter literaturo o značilnostih inovatorjev. Nadalje želimo na podlagi z 

raziskavo pridobljenih podatkov: 

1. raziskati, kako se razlikujejo vrednotni sistemi vodilnih managerjev (najvišjega vodstva) 

inovacijsko dejavnih malih podjetij in vrednotni sistemi managerjev inovacijsko 

nedejavnih malih podjetij; 

2. z Rokeachevim vprašalnikom vrednot (Rokeach Value Survey, v nadaljevanju RVS) 

identificirati, katere vrednote managerji malih inovacijsko dejavnih podjetij v svojih 

vrednotnih sistemih v povprečju uvrščajo najvišje;  

3. poiskati skupne značilnosti najvišje rangiranih vrednot vrednotnih sistemov managerjev 

inovacijsko dejavnih malih podjetij v Sloveniji. 
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1.4 Raziskovalne hipoteze 

Hipoteza H1: Vrednotni sistemi managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij se razlikujejo 

od vrednotnih sistemov managerjev inovacijsko nedejavnih malih podjetij.  

Hipoteza H2: Managerji inovacijsko dejavnih podjetij v povprečju višje rangirajo vrednote, ki 

jih povezujejo z inovativnostjo, kot managerji inovacijsko nedejavnih podjetij.  

Hipoteza H3: Najvišje rangirane vrednote vrednotnih sistemov managerjev inovacijsko 

dejavnih malih podjetij v Sloveniji imajo skupne značilnosti (faktorje), ki bi jih lahko 

poimenovali inovacijska sposobnost. 

1.5 Sestava magistrskega dela 

Magistrsko delo je razdeljeno na dva večja dela. Prvi, teoretični del, ki zajema poglavja 2, 3 in 

4, je pregled obstoječe literature in znanstvenih del s področja inovacijske dejavnosti malih 

podjetij, vrednot na splošno in vrednotnih sistemov managerjev. Teoretični del smo oblikovali 

tako, da sledi sledečemu miselnemu toku: 

V začetnih poglavjih najprej pojasnimo pojem inoviranja (Poglavje 2) ter nadaljujemo z 

opisom pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na inoviranje in uspešnost inoviranja. V 

nadaljevanju osvetlimo pomen organizacijske kulture, na katero v malih podjetjih še posebej 

odločilno vplivata dva dejavnika: voditeljstvo in stil vodenja. Na podlagi literature o 

vrednotah in vrednotnih sistemih (Poglavje 3), razkrijemo tudi, da se le-te najočitneje izražajo 

in kažejo v prepričanjih ter posledično v vedenju in ravnanju managerjev. Značilno vedenje 

inovatorjev podrobneje opišemo v četrtem poglavju. 

Drugi, empirični del magistrskega dela predstavlja rezultate raziskave vrednotnih sistemov 

managerjev malih inovacijsko dejavnih podjetij v Sloveniji, ki smo jo opravili  začetek leta 

2013. V tem delu predstavimo raziskovalne metode, splošne statistične lastnosti vzorcev ter 

prikažemo pridobljene rezultate opravljenih analiz, s katerimi smo preverjali zastavljene 

hipoteze. Nazadnje predstavimo interpretacijo pridobljenih rezultatov glede na obravnavano 

literaturo in podamo predloge za selekcijo kandidatov za vodilna mesta v inovacijsko 

dejavnih malih podjetjih.  
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2 INOVIRANJE IN INOVACIJSKA DEJAVNOST MALIH PODJETIJ 

2.1 Inoviranje 

Še nedavno so bile konkurenčne prednosti organizacij odvisne od dejavnikov, kot so velikost 

podjetja, blagovna znamka in količina razpoložljivih sredstev oziroma kapitala. V zadnjih 

nekaj letih postopoma postaja vse bolj opazen trend konkuriranja organizacij na področjih 

tehnično-tehnoloških sposobnosti, znanja ter izkušenj z inoviranjem izdelkov, procesov in 

storitev (Bommer in Jalajas 2002, 379).  

Inoviranje je zelo močno orodje za ustvarjanje konkurenčnih prednosti na področju tržnega 

položaja in sposobnosti podjetja. Inoviranje in rezultat le-tega – inovacija – sta tudi učinkoviti 

orožji za premagovanje internih in eksternih izzivov, s katerimi se srečuje podjetje. Podjetja, 

ki lahko konstantno in konsistentno uporabljajo inoviranje za razvoj in prodajo svojih 

proizvodov oziroma izvedbo storitev ali procesov, imajo večjo verjetnost obstoja na tržišču in 

ohranjanja ali celo izboljšanja svojega položaja na njem. To lahko dosežejo le z učinkovitim 

in hitrim inovacijskim procesom. Sposobnost inoviranja je tako ena ključnih konkurenčnih 

prednosti podjetij (Swansby in Rivera 2007, 135).  

Ob upoštevanju vseh prednosti inoviranja se nepoznavalcem zdi nenavadno, zakaj vsa 

podjetja ne inovirajo nenehno. Inoviranje, še posebno trajnostno inoviranje, ni preprosto. 

Inoviranje ne zahteva le nenehnega generiranja idej za izboljšave proizvodov, storitev in 

procesov, temveč tudi kreiranje vrednosti kot rezultata generiranih idej ter navsezadnje 

monetizacijo te vrednosti. Ti predpogoji nakazujejo kompleksnost in zahtevnost okolja, ki ga 

mora ustvariti organizacija za uspešno inoviranje. 

Pogoj inoviranja je v prvi vrsti izum oziroma invencija. Invencija predstavlja idejo, koncept 

ali model za nov ali izboljšan proizvod, proces ali sistem. Freeman (Freeman 1974, po 

Semolič 2008, 35) meni, da večina invencij ne pelje do tehnoloških inovacij. Inovacija je 

dosežena oziroma se inovacijski proces, v ekonomskem smislu, zaključi šele s prvim 

komercialnim poslom, ki vključuje nov ali izboljšan proizvod, proces ali sistem. Po Freemanu 

(prav tam) inovacija tako zajema oboje: izvirno uporabo novega ali posodobljenega izdelka, 

procesa ali sistema in proces inovacije, ki se začne kot invencija in zaključi s prvim 

komercialnim poslom. V proces inovacije je vključen niz potrebnih procesnih ali faznih 

elementov, ki so prav tako sestavni del predmeta inovacije. Še več, njihova izvirnost, 

kakovost in učinkovitost največkrat pogojujejo uspešnost inovacije (prav tam). 

Eden ključnih elementov je inovator. Že iz gornjega sestavka lahko glede na Freemanovo 

definicijo inovacije (1974, 12) sklepamo, da mora inovator (ne inventor ali izumitelj) poleg 

izumiteljskih sposobnosti gojiti tudi podjetniško žilico in občutek za posel, saj mora za 

dosego inovacije svoj izum prodati na tržišču. Če doseganje cilja zajema še druge ljudi v 
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organizaciji, že govorimo o managerskih sposobnostih in znanjih, ki jih zahteva takšna 

ureditev. V magistrski nalogi smo se osredotočili predvsem na mala podjetja, kjer je 

praviloma inovator tudi v managerski vlogi, zato v nadaljevanju govorimo o inovatorju 

managerju. Zavedamo se, da je treba razlikovati med managerjem in inovatorjem v podjetjih, 

vendar za potrebe naše raziskave in glede na vzorec, ki smo ga zajeli med raziskavo, to ni 

potrebno niti smiselno, saj gre v našem primeru za iste osebe.   

Morda se zdi takšna odločitev prevelika poenostavitev, vendar tudi nihče izmed avtorjev, ki 

obravnavajo inoviranje, ne razlikuje med inovatorjem in podjetnikom. Pri obravnavi 

inoviranja v velikih podjetjih so razlikovanja med managementom in inovatorji opazna, pri 

obravnavi malih in srednje velikih podjetij pa tega eksplicitnega razlikovanja v dokaj številni 

literaturi, ki smo jo uporabili v tem magistrskem delu, ni opaziti. Mala podjetja v veliki meri 

vodijo kar inovatorji sami in tako nastopajo v trojni vlogi: izumitelja, podjetnika in 

managerja. 

Inoviranje zaradi izdelave novih in izboljšanih produktov je pomembno tudi z vidika 

zadovoljevanja nenehno spreminjajočih se potreb in želja uporabnikov, kar je tudi primarni 

pogoj za obstoj podjetij. V obdobju vse krajših življenjskih ciklov izdelkov je sposobnost 

hitre menjave izdelkov z njihovimi izboljšanimi različicami postala imperativ konkurenčnosti 

(Stalk in Hout 1990, 240).  

West in Farr (1990, 3) definirata inovacijo kot namensko vpeljavo in predstavitev ter 

aplikacijo v sklopu posamezne vloge, skupine ali organizacije idej, procesov, proizvodov ali 

postopkov, ki je novost glede na relevantno enoto sprejema, oblikovano tako, da bistveno 

pripomore posamezniku, organizaciji ali celotni družbi. Dobni (2008, 541) širše opisuje 

inovacijo kot znaten odklon od tradicionalnih managerskih načel, procesov ali praks ali kot 

odklon od običajnih organizacijskih oblik, ki pomembno spreminja način, kako se izvajajo 

naloge managementa. Christensen (2000, 35) inovacijo določi kot stanje obstoja, ki obsega 

tako skrajne oblike disruptivnosti kot tudi oblike blage benignosti.  

Da je inoviranje strateškega pomena, se zavedajo tudi številne organizacije. Inovacijska 

dejavnost tako po opredelitvi Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2008, 23) 

obsega: notranjo raziskovalno-razvojno dejavnost, zunanje raziskave in razvoj, pridobitev 

strojev, opreme in programske opreme, pridobitev drugega zunanjega znanja, usposabljanje, 

uvajanje inovacij na tržišče ter druge priprave. Inovacijsko aktivna podjetja so po definiciji 

SURS (prav tam) podjetja, ki so uvedla inovacijo proizvoda (izdelka ali storitve), ali inovacijo 

postopka ali so imela v opazovanem obdobju nedokončano ali opuščeno inovacijsko 

dejavnost.  

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD (2006, 3) opredeljuje inovacijo kot: 

- uporabo novega materiala na znanem proizvodu, 

- novo kombinacijo obstoječih produktov glede na nove zahteve, 
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- adaptacijo obstoječega proizvoda glede na nove zahteve, 

- nov proizvod z novimi funkcijami in 

- nov postopek za izdelavo novega ali modificiranega proizvoda. 

Likar, Križaj in Fatur (2006, 15) inovacijo opredelijo kot nov ali bistveno izboljšan izdelek, 

postopek ali storitev, ki: 

- se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija 

postopka/procesa) in/ali 

- se izkaže za koristno.  

Izdelek, storitev ali postopek morajo predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za 

uporabnika, ni pa nujno, da so novi na trgu. Inovacije so po tej definiciji tudi tiste izboljšave, 

ki prinašajo kakršnekoli koristi, tudi če te niso finančne narave (prav tam). 

Izmed klasifikacij tehnoloških inovacij navajamo še Freemanovo (1974, 39) členitev inovacij, 

ki razvršča inovacije glede na njihovo velikost in pomen. Freeman tako loči štiri tipe inovacij, 

in sicer: 

1. inkrementalne inovacije – so majhne inovacije, ki jih navadno niti ne zabeležimo ter se 

običajno nenehno izvajajo na vseh področjih gospodarstva. Te inovacije so bolj rezultat 

sugestij uporabnikov proizvodov ali storitev in delavcev v proizvodnji kot pa 

raziskovalno-razvojnega dela. Predstavljajo osnovni primer inovacij, ki jih običajno 

sproža povpraševalna stran; 

 

2. radikalne inovacije – predstavljajo diskontinuitetne dogodke, ki se pojavljajo občasno v 

okviru posameznih področij gospodarskega delovanja. Podjetjem zagotavljajo nove tržne 

možnosti ali pa doseganje konkurenčnih in celo strateških prednosti (zmanjšanje stroškov 

proizvodnje, povečanje kakovosti proizvodov, skrajšanje proizvodnega časa ipd.). 

Običajno so rezultat raziskovalno-razvojnega dela. 

 

3. tehnološki sistem – v tem primeru gre za kombinacijo radikalnih inovacij, ki jih spremljajo 

organizacijske inovacije v okviru več podjetij. Vpliv nastalih tehnoloških sistemov je 

običajno širši in ne zadeva samo ene panoge. V določenih primerih lahko takšna inovacija 

sproži nastajanje novega sektorja gospodarskega delovanja.  

 

4. tehnološka revolucija – pri takšnih inovacijah gre za spreminjanje tehnoekonomske 

paradigme kot posledica pojava več radikalnih inovacij in novih tehnoloških sistemov, ki 

imajo velik vpliv na celotno gospodarstvo. Takšne inovacije sprožijo pojav dolgoročnih 

sprememb, ne samo v gospodarstvu, temveč v celotni družbi. Pri tem gre za 

revolucionarne novosti v samem proizvodu, procesu njegove produkcije, poslovanju, 

organizaciji proizvodnje in inštitucijah sistema družbe.  
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Mala in srednje velika podjetja v gospodarstvih večine držav igrajo zelo veliko vlogo. 

Raziskave (Bower 1992, 53; Jones-Evans in Klofsten 1997, 77) kažejo, da so 

visokotehnološka mala in srednje velika podjetja zelo pomembni generatorji gospodarske 

rasti. MSP v Kanadi predstavljajo več kot 99 % vseh podjetij in zaposlujejo več kot 50 % 

vseh zaposlenih (Forsman in Rantanen 2011, 28). Podobno je tudi v Evropski uniji, kjer je več 

kot 95 % gospodarskih družb malih in srednje velikih podjetij z manj kot 50 zaposlenimi in 

zaposlujejo več kot 55 % vseh zaposlenih v Evropski uniji (Eurostat 2005). Kljub pomembni 

vlogi, ki jo igrajo ta podjetja pri ustvarjanju gospodarske rasti in delovnih mest, je bil razvoj 

inoviranja v podjetjih te velikosti deležen le malo pozornosti. Večina raziskav (Avermaete idr. 

2003, 8) na področju razvoja inoviranja je bila osredotočena na srednja in velika podjetja, 

medtem ko so bila majhna večinoma izključena iz analiz. Namen te naloge je zato prispevati k 

razvoju znanja na področju inoviranja v podjetjih z manj kot 50 zaposlenimi.  

Raziskave v malih in srednje velikih podjetjih (SME) so pokazale, da obstaja močna 

korelacija med kriteriji uspešnosti, kot so rast podjetja, dobičkonosnost in produktivnost, ter 

tem, kakšen poudarek dajejo posamezna podjetja inoviranju (Baldwin idr. 1994, 38). V 

nadaljevanju raziskav je Baldwin (prav tam) ugotovil, da imajo podjetja z višjo stopnjo 

produktnih in procesnih inovacij tudi višjo stopnjo rasti in da so ta podjetja obenem 

najverjetneje nastala manj kot tri leta pred trenutkom opazovanja. 

2.2 Organizacijska kultura kot vplivni dejavnik inoviranja  

Zgoraj navedeni podatki posredno nakazujejo, da je inoviranje zelo odvisno od okolja, v 

katerem se proces inoviranja dogaja, predvsem z vidika organizacijske kulture, kakor tudi, da 

je ocena oziroma dojemanje inovativnosti neke organizacije odvisno od njene kulture. V 

literaturi lahko zasledimo veliko dokazov o povezavah med inovativnostjo in kulturo 

organizacije. Hurley in Hult (1998, 53) sta na primer ugotovila, da je stopnja inovativnosti v 

organizaciji močno korelirana s kulturami, ki poudarjajo razvoj z učenjem ter participativno 

odločanje (Dobni 2008, 547). Pucelj in Likar (2006, 137) v svoji raziskavi govorita o 

inovacijski kulturi kot delu organizacijske kulture, s čimer neposredno opredeljujeta 

organizacijsko kulturo kot vplivni dejavnik inoviranja. 

Na tem mestu je treba dodati, da inoviranje ni odvisno le od vedenja in delovanja 

organizacije. Metaanaliza literature, ki jo je izvedel Damanpour (1991, 567), nazorno 

dokazuje, da je potrebna širša konceptualizacija inoviranja. Raziskoval je razmerja med 

organizacijskim inoviranjem in 13 potencialnimi determinantami inoviranja. Dokazal je, da so 

statistično pomembne povezave z devetimi dejavniki, med katerimi so specializacija, 

funkcijska diferenciacija, odnos managementa do sprememb, dostop do virov tehničnega 

znanja ter zunanja in notranja komunikacija (Damanpour 1991, 568). Še širšo 

konceptualizacijo sta dosegla West in Farr (1990, 5) v svojem teoretičnem konstruktu 

organizacijskega inoviranja. Njuna definicija inovativnosti je bila več dimenzijska in je 
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vključevala dimenzije proizvoda, trga, procesa, vedenja ter strateškega inoviranja. Z 

gotovostjo lahko trdimo, da je inoviranje povezano s kreativnostjo in spremembami (Drucker 

1985, 72) oziroma ga pojmujemo kot nekaj, kar vodi k spremembam ter je posledica več 

dejavnikov: proizvoda, procesa, vedenja (kulturnih dejavnikov) ter infrastrukturnih vidikov 

(West in Farr 1990, 10).  

Ravno v tem imajo po mnenju Bommerja in Jalajasa (2002, 380) MSP v primerjavi z velikimi 

podjetji konkurenčno prednost pri inoviranju: prednost MSP je predvsem v njihovi prožnosti 

(fleksibilnosti) in sposobnosti hitrega odzivanja zaradi osredotočenosti na kupca. Posledično 

je zato tudi produktivnost teh podjetij pri razvoju novih izdelkov večja v primerjavi z velikimi 

podjetji, ki povprečno porabijo od tri- do desetkrat več za razvoj določenega izdelka (Cooper 

2003, 140). Acs in Audretsch (1988, 680) sta ugotovila, da imajo MSP v povprečju kar 

šestkrat višje razmerje števila inovacij na zaposlenega kot velika podjetja. poznejše raziskave 

(Audretsch 1995, 456) so pokazale tudi, da so MSP proizvedla več inovacij na zaposlenega v 

kar 14 od 18 preučevanih industrijskih panog, kar je povzročilo tudi rast »garažnih« podjetij, 

ki so jih ustanovila velika podjetja zaradi inoviranja izdelkov in procesov ter posnemanja 

MSP. 

Izsledki raziskave, ki sta jo izvedla Forsman in Rantanen (2011, 28), kažejo, da povezava med 

velikostjo podjetja in inoviranjem ni linearna. Po njunih podatkih so mala in velika podjetja 

bolj inovativna kot srednje velika podjetja. Ta ugotovitev je sicer podobna gornjim, obenem 

pa je tudi skladna z raziskavami (White idr. 1988, 157), ki so pokazale, da imajo podjetja z 

manj kot 20 zaposlenimi prednost zaradi individualizma, medtem ko podjetja z več kot 50 

zaposlenimi pridobivajo prednost na podlagi svojih virov in sistemov. Tako malim podjetjem 

z med 20 in 49 zaposlenimi manjkajo prednosti obojih. 

Če se glede na osrednjo tematiko tega dela osredotočimo predvsem na individualizem v malih 

podjetjih, v svoji raziskavi Hansen in Serin (1997, 190) ugotavljata, da je razvoj inovacijskih 

procesov v malih podjetjih odvisen predvsem od izkušenj in sposobnosti posameznikov, ki sta 

jih poimenovala »praktiki«. Praktiki, ki so pridobili te sposobnosti in izkušnje z učenjem na 

primerih (learning-by-doing), so ključni akterji v razvoju inovacijskih procesov najmanjših 

podjetij.  

Okolje, notranje in zunanje, ki ga mora ustvariti organizacija, je predmet številnih modelov 

inoviranja. Za našo obravnavo je zanimiv model, ki so ga razvili na podlagi metodologije 

primerjave inovacijskih dejavnikov (Benchmark Methodology) na Inštitutu Euvalda Lodija iz 

Santa Catarine, Brazilija. Zanimiv je predvsem zaradi tega, ker je prilagojen malim in srednje 

velikim podjetjem (Maldonado, Dias in Varvakis 2009, 132). Zajema dve večji področji 

metrik. Prvo področje pokriva indeks izvajanja, ki meri in primerja delovanje managementa in 

tehnoloških metod ter tehnik v produkcijskem sistemu z rezultati drugih istovrstnih podjetij. 

Drugo področje pokriva indeks uspešnosti, ki meri uspešnost podjetja pri uvajanju uvedenih 

in osvojenih praks za inoviranje (prav tam). 
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Nadalje indeks izvajanja meri štiri procesna področja: organizacijo za inoviranje, 

konkurenčno inteligenco, produktni razvoj in monitoring. V sklop organizacije za inoviranje 

spadajo ključni kazalniki uspešnosti, povezani s stilom vodenja, ki je prisoten v podjetju. 

Natančneje so kazalniki usmerjeni v merjenje, kako v podjetju komunicirajo vizija, poslanstvo 

in cilji podjetja, kakšna je delovna fleksibilnost, vključenost zaposlenih pri odločanju, 

inovacijsko okolje in razvojno-raziskovalna infrastruktura, odnosi z dobavitelji in kupci ter 

kakšni so odnosi z raziskovalnimi institucijami ter univerzami (Maldonado, Dias in Varvakis 

2009, 139). 

Model je postavljen na podlagi večletnih raziskav ter veliki količini podatkov, zbranih tako v 

Braziliji kot tudi Evropi (prav tam). Na podlagi omenjenega modela primerjalne analize 

inovacijskih dejavnikov je pri merjenju inovacijske sposobnosti podjetja poudarjena 

pomembnost stila vodenja in organizacijske kulture podjetja. Da sta pri inoviranju pomembna 

ta dva dejavnika, potrjuje tudi raziskava Noreka (2013, 94). Podoben pomen organizacijske 

strukture in kulture ter stila vodenja za inoviranje pripisujeta Loureiro in Dorrego (2012, 239). 

Eden izmed dejavnikov, ki bistveno vplivajo na inovacijsko uspešnost MSP, je tudi delovna 

klima in vzdušje v podjetju (Bommer in Jalajas 2002, 380). Tako kažejo tudi številne 

zgodnejše raziskave, ki potrjujejo hipotezo, da ima podpirajoča, spodbujajoča in splošno 

pozitivna organizacijska klima znaten vpliv na inovacijsko učinkovitost posameznikov 

(Feldman 1988, 57; Jain in Triandis 1990, 111; Nyström 1990, 15; Souder 1987, 12).  

Organizacijska klima je percepcija zaposlenega in njegova kognitivna interpretacija 

delovnega okolja. Klima temelji na signalih, ki jih posameznik prejme v povezavi s 

pričakovanji glede določenega obnašanja. Zaposleni uporabljajo te informacije za 

izoblikovanje njihovega zaznavanja in reguliranja njihovega vedenja. Amabile (1990, 61) 

ugotavlja, da se podpora managementa in vzpodbujanje mehanizmov za kreativnost v 

inovacijsko dejavnih organizacijah bistveno razlikujeta od tistih v inovacijsko nedejavnih 

organizacijah. V delu navajajo izsledke svojih raziskav, da organizacijski napori za razvoj 

inovacijskih procesov, programov, struktur in virov za spodbujanje kreativnosti učinkovito 

signalizirajo zaposlenim pomen inoviranja in jih s tem dodatno motivirajo. Raziskave 

(Oldham in Cummings 1996, 625) kažejo tudi na večjo učinkovitost zaposlenih, ko so bile 

njihove delovne naloge kompleksne in so obenem imeli večjo podporo ter zaupanje 

nadrejenih. Prav tako nekateri drugi avtorji (Scott in Bruce 1994, 587) navajajo izsledke o 

tem, da je inovacijsko vedenje povezano z odnosi med nadrejenimi in podrejenimi, s podporo 

inoviranju in s pričakovanji glede posameznih funkcijskih vlog zaposlenih. 

To sta dokazala tudi Bommer in Jalajas (2002, 383), ki sta v svoji raziskavi med kanadskimi 

MSP ugotovila, da so organizacijske spodbude (spodbude na organizacijskem nivoju) in 

delovne naloge, ki ponujajo izziv, najpomembnejši dejavniki za zagotavljanje kreativnosti 

zaposlenih. Oba dejavnika zahtevata proaktivno vlogo managementa pri zagotavljanju 

kreativnosti zaposlenih.  



    

10 

 

Tudi Likar in drugi (2011, 90) ugotavlja, da inovativna podjetja učinkoviti organiziranosti za 

spodbujanje kreativnosti namenjajo večjo pozornost kot inovacijsko nedejavna podjetja. Kaže, 

da je proces vzpostavitve takšne klime pomembno povezan z inovacijsko kompetentnostjo 

vodstva.  

Podobno Forsman in Rantanen (2011, 28) trdita, da so organizacijske sposobnosti, ki so 

potrebne za izbiro in asimilacijo inovacij, predvsem odvisne od tehnično-tehnološkega znanja 

in trženjskih znanj o tržnem razvoju in komercializaciji inovacij, medtem ko so pri uvajanju 

radikalnih inovacij pomembne predvsem transformacijske sposobnosti organizacije 

(Damanpour in Wischnevsky 2006, 270; Herrmann, Gassmann in Eisert 2007, 92). Navedeni 

avtorji največjo pomembnost pripisujejo inovacijsko usmerjeni organizacijski kulturi, 

obogateni s toleranco do tveganj (sprejemanjem tveganja) ter usmerjenost h kupcem in 

tehnologiji. Usmerjenost h kupcu in tržno znanje sta po mnenju Hernandez-Espallarda in 

Delgado-Ballesterja (2009, 478) pomembna tako pri razvoju inovacij izdelkov kot tudi za 

ustvarjanje radikalnih inovacij (npr. Danneels 2002, 1099). Herrmann, Gassmann in Eisert 

(2007, 119) zagovarjajo tezo, da so za ustvarjanje radikalnih inovacij pomembne 

transformacijske sposobnosti organizacije oz. podjetja ter razumno sprejemanje in toleranca 

do tveganj. Poleg tega je ena izmed ključnih sposobnosti, pomembnih za uspešno krepitev 

razvoja inovacij v malih podjetij, sposobnost hitre implementacije sprememb (Cohen in 

Klepper 1996, 233). Razvoj radikalnih inovacij zahteva spremembo (disrupcijo) obstoječih 

sposobnosti, medtem ko razvoj inkrementalnih inovacij zahteva izboljšanje obstoječih 

sposobnosti organizacije (Ellonen, Wikström in Jantunen 2009, 753; Forsman in Annala 

2010, 154). 

Mulej (2007, 46) govori o t. i. upravljavskih inovacijah, ki naj bi bile po njegovem mnenju 

najpomembnejši  tip inovacij. Predstavljajo nujen pogoj za vse ostale tipe inovacije, saj so 

potrebne za ustvarjanje ustreznih pogojev na vodilni ravni. Glede tega v njegovi raziskavi 

preučevana inovativna podjetja dosegajo značilno višje vrednosti od neinovativnih podjetij. 

Tako inovatorji sledilci kot vodilna podjetja v značilno večji meri spodbujajo zaposlene k 

zahtevnim nalogam in izzivom.  

Likarja in druge (2011, 92) je v njihovi raziskavi posebej zanimalo, kateri organizacijski 

dejavniki strateške podpore kreativnosti razlikujejo sledilce od vodilnih inovatorjev. Ključne 

razlike so našli zlasti v številu ur, ki so jih podjetja namenila za izobraževanja vodstva s 

področja inoviranja. Za vodilna inovativna podjetja so ugotovili, da letno v povprečju 

namenjajo od 10 do 11 ur za izobraževanja o ustvarjalnosti in inoviranju, medtem ko 

inovatorji sledilci za tovrstna izobraževanja porabijo v povprečju le od 5 do 6 ur (Likar idr. 

2011, 93). 

Podpora inovacijski politiki s strani vodilnih pozitivno vpliva na inovacijske in neposredne 

poslovne rezultate. Podjetja z močnejšo podporo vodstva inovativnosti in inoviranju v 

povprečju dosegajo boljše inovacijske rezultate: večje število inovacij proizvodov in 
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inovacijskih predlogov. Z vidika merjenih neposrednih rezultatov, podanih s strani 

zaposlenih, pa pozitivna inovacijska politika izkazuje statistično značilni pozitivni vpliv na 

povprečje skupnih koristi od inovacij. Pri tem velja, da bodo imela podjetja z ustvarjalnejšimi 

ključnimi sodelavci, visokimi inovacijskimi cilji in kadrovsko politiko, usmerjeno na 

zaposlovanje ustvarjalnih sodelavcev, od svojih inovacij v povprečju tudi večje koristi (Likar 

idr. 2011, 93). Inovacijska in organizacijska ter podrobneje kadrovska politika izvirajo 

predvsem iz prepričanj in razmišljanj vodstev podjetij ter se manifestirajo v samem ravnanju 

in obnašanju vodij. Tako so predmet nekaterih raziskav o inoviranju tudi stili vodenja in 

voditeljstvo. 

2.3 Voditeljstvo kot vplivni dejavnik inoviranja  

Pucelj in Likar (2006, 138) sta v svoji raziskavi ključnih področij za ustvarjanje inovacijske 

kulture prišla do ugotovitve, da v 70 odstotkih primerov vodenje ključno vpliva na dajanje 

predlogov za izboljšave in na inovacijsko kulturo v neki organizaciji. O vodenju in 

voditeljstvu v inovacijskem kontekstu so obširneje raziskovali tudi Fredberg, Elmquist in 

Ollila (2008, 67), ki priznavajo, da na tem področju sicer ne obstaja veliko virov. Iz virov, ki 

so dostopni, pa je očitno, da je v inovativnem okolju potreben poseben tip voditelja, ki je 

hkrati sposoben upravljati številne deležnike, kompleksnost in negotovost. Prav tako Basadur 

(2004, 104) ugotavlja, da upravljanje s tako številnimi vidiki inoviranja in obenem skrbnostjo 

za usklajenost vseh pogledov članov inovacijskega tima ter partnerskih organizacij zahteva 

voditelja, ki je sposoben tolerirati veliko stopnjo tveganja in negotovosti. Inovacijski voditelj 

mora uravnotežiti štiri procese: inovacijskega, procese v skupini, kreativni proces in sam 

voditeljski proces, kar vse skupaj naredi zelo kompleksno dejavnost. Vsi ti paralelni procesi 

povzročajo, da se morajo inovacijski voditelji obnašati kot kontrolirani shizofreniki, kar 

pomeni, da morajo nadzirati s tem, da se prepustijo toku dogodkov. Voditeljstvo se mora tako 

prilagajati spremembam v okolju in nenehno iskati rešitve, da bi lahko dosegli zastavljene 

cilje (Fredberg Fredberg, Elmquist in Ollila 2008, 67). Obenem mora uspešen vodja graditi 

osebne odnose in zaupanje, motivirati člane svojega tima in jih usmerjati k učinkovitemu 

delovanju (Avolio, Kahai in Sosik 2003, 523).  

Biti zgled pri inoviranju 

Empirični dokazi kažejo na povezavo med inovacijskim vzornikom in kreiranjem idej. Jaussi 

in Dionne (2003, 485) v svojem delu opisujeta, da tisti vodje, ki delujejo kreativno, dajejo 

vzor svojim članom tima in zgled za njihovo lastno delovanje, kar privede k večji kreativnosti 

zaposlenih. Postati zgled pri kreativnosti pomeni povečati verjetnost, da bodo tudi zaposleni 

sami  aktivnejši pri kreiranju novih idej. Shalley in Perry-Smith (2001, 15) sta ugotovila, da 

so tisti posamezniki, ki so imeli na voljo zgled kreativnosti, tako začeli delovati tudi sami. 
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Spodbujanje difuzije znanja 

Mumford in drugi (2002, 12) so v svojem pregledu literature o voditeljstvu in kreativnosti 

ugotovili, da je del sposobnosti kreiranja novih idej zaposlenih odvisen od njihovega 

zavedanja o potrebah, trendih in problemih znotraj njihovega poklicnega in poslovnega 

okolja. Takšne informacije služijo kot odličen vir novih idej. Podatki De Jonga in Den 

Hartoga (2007, 45) kažejo, da je inovativno vedenje zaposlenih v veliki meri odvisno od 

interakcije z ostalimi na delovnem mestu. V skladu s tem velja tudi ugotovitev (Harborne in 

Johne 2003, 118), da so uspešni vodje bili sposobni spremeniti naravo odnosov med 

zaposlenimi le z neformalno komunikacijo. Anomalije in zadeve, ki se ne ujemajo s 

pričakovanimi vzorci, pogosto služijo kot osnova za nove ideje. Te razlike lahko zaposleni 

ugotovijo le, ko so informacije široko dostopne. 

Promoviranje vizije 

Uspešni inovacijski vodje v raziskavi Cottermana in drugih (2009, 15) so poskušali zasidrati 

inovacijske aktivnosti svojih podjetij tako, da so zaposlenim ponujali občutek splošne 

usmeritve in skrbeli za vidnost višjih ciljev. V nasprotju pa se manj uspešni inovatorji niso 

zatekali k viziji za podporo inovacijskih aktivnosti svojih podjetij. Uspešnejši inovatorji so 

skrbeli za sporočanje svojih ambicij in motivacij do zaposlenih ter tako bili nekakšen svetilnik 

za svoje zaposlene pri inovacijskem procesu (Cotterman idr. 2009, 15). Promocija vizije 

spodbuja kreiranje idej ter osvajanje inovacij, saj vizija služi kot referenčni model za 

presojanje zaposlenih o tem, katere ideje bodo najverjetneje pozitivno sprejete, na drugi strani 

pa obenem nudi okvir oziroma omejeni prostor (tudi igralno polje), v katerem se lahko 

gibljejo zaposleni v inovacijskem procesu (Gebert, Boerner in Lanwehr 2003, 45). Tako vizija 

deluje kot usmeritev in obenem kot omejitev in racionalizacija inovacijskega vedenja. 

Posvetovanje z zaposlenimi 

Kot smo že omenili, so raziskave pokazale, da je sodelovanje zaposlenih pri odločanju izrazit 

indikator inovativnega vedenja. To potrjuje tudi raziskava Amabila (1990, 75), ki je ugotovila 

povezavo med posvetovalnim stilom vodenja in kreiranjem idej. Raziskovalci so med sabo 

primerjali različne time raziskovalcev in pri tem uporabili njihova poročila o kritičnih 

dogodkih pri vedenju njihovih nadrejenih. Dva raziskovalna tima sta se med seboj bistveno 

razlikovala v smislu generiranja novih idej, inovacijskih rezultatov in njihove zaznavne 

podpore njihovega vodje inoviranju. Vodja uspešnega tima je aktivno vključeval svoje 

sodelavce v proces odločanja, medtem ko vodja manj uspešnega tima svojih sodelavcev nikoli 

ni vprašal za mnenje pri sprejemanju odločitev. Pomanjkljivo spraševanje za mnenje je pri 

sodelavcih bistveno spodkopalo njihovo motivacijo ter povzročilo pomanjkanje svežih idej 

(Amabile 1990, 75). Študija primera Ruigroka in drugih (2000, 201) ugotavlja, da obstaja 

pozitivna korelacija med inovativnostjo in posvetovalnim načinom vodenja, ki ga zaznamuje 
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pogosto posvetovanje z zaposlenimi. Posvetovalno vodenje je povečalo zavzetost zaposlenih, 

njihovo motivacijo za kreiranje idej ter njihovo prizadevanje za uspešno izvedbo inovacije. 

Delegiranje 

Obstajajo konsistentni empirični dokazi o pozitivni povezavi med delegiranjem in 

inovacijskim vedenjem. V študiji Krausejeve (2004, 93) med nemškimi managerji o vplivu 

vodij na inovacijske procese je dokazano, da omogočanje svobode in avtonomije odločanja 

pozitivno vpliva na različne tipe inovacijskega vedenja, vključno s kreiranjem idej, 

testiranjem ter vpeljavo idej. V eni zgodnjih raziskav med znanstveniki Nase sta Andrews in 

Farris (1967, 499) ugotovila, da je omogočanje svobode za raziskovanje, diskutiranje in 

preverjanje idej povezano z večjo inovacijsko uspešnostjo.  

Podpora inoviranju 

Intervjuji Cottermana in drugih (2009, 17) nakazujejo, da je podpora vodij inoviranju ključna 

za motiviranje zaposlenih v inovacijskem procesu. Zaznano je bilo, da podpora pripomore 

predvsem h kreiranju in generiranju idej. Prav tako je ključno, kako vodje obravnavajo 

napake. Večina intervjuvancev (Cotterman idr. 2009, 18) se strinja, da se napake ne bi smele 

uporabljati za obračunavanje in kaznovanje zaposlenih, temveč bi se jih moralo imeti za 

priložnosti za učenje. Basu in Green (1997, 486) sta v svoji raziskavi dokazala tudi, da bodo 

zaposleni veliko verjetneje ubrali neobičajne poti, uporabili drugačne nekonvencionalne 

pristope in uvedli inovativne ideje, če bodo prepričani, da za svoja dejanja ne bodo kaznovani. 

Omogočanje povratnih informacij 

Pripravljenost zaposlenih, da stremijo k inoviranju, je odvisna od osebne povratne 

informacije, ki je podana v trenutku, ko zaposleni predložijo ideje. Pozitivno naravnane, 

vljudne povratne informacije zaposleni dojemajo kot predloge za izboljšave in povečujejo 

verjetnost, da se bo ideja dejansko izboljšala (Hellström in Hellström 2002, 107). Podobno 

lahko povratne informacije s strani uporabnikov izboljšajo uspešnost novega izdelka na 

tržišču (Cooper 2003, 145). Na podlagi ugotovitev in opažanj v praksi, se je nedavno začelo 

govoriti o uporabniškem inoviranju. Von Hippel (1988, 136) trdi, da bodo organizacijski 

modeli, ki izkoriščajo prednosti razvoja inovacije v partnerstvu s končnimi uporabniki in 

uporabljajo njihove ideje za izboljšave izdelkov, postali ključni organizacijski model za 

inoviranje. 

Priznavanje dosežkov 

Priznavanje dosežkov zajema pohvale (komplimente), nagrade (npr. certifikate za dosežke, 

osebne sklade za stroške, povečano avtonomijo) in ceremonije (npr. javni govori in prireditve) 

(Yukl 2002, 39). Pretekle študije kažejo, da bi si morali uspešni inovacijski vodje prizadevati 

za priznavanje inovativnih prispevkov, saj takšno vedenje spodbuja tako generiranje idej kot 



    

14 

 

tudi osvajanje inovacije. Nijhof, Krabbendam in Looise (2002, 678) so na primeru kanadskih 

transportnih podjetij zaznali, da v primerih, ko je moral inovator prepričevati management o 

potencialu ideje, je to v nadaljevanju zmanjšalo aktivnosti generiranja idej. Zato morajo vodje 

prisluhniti idejam, četudi jim niso všeč oziroma jih ne odobravajo. To so potrdili tudi 

Redmond, Mumford in Teach (1993, 148), ki so svoje študente pri nalogah na področju 

marketinga izpostavljali različnim vedenjem managerjev, takšnih, ki so priznavali inovacijske 

predloge, in takšnih, ki tega niso počeli. Rezultati večkratnih poskusov so pokazali, da sta 

priznavanje in posluh za inovacijske predloge privedla do kakovostnejših izdelkov in 

učinkovitejše aplikacije rešitev problemov (prav tam). 

2.4 Zaviralni vplivi na inoviranje 

Gledano tudi z vidika zaviralnih vplivov, so bili v raziskavi kanadskih podjetij kot ovire pri 

inoviranju organizacijski dejavniki rangirani kot drugi najpomembnejši vzrok, takoj za 

socialnimi vzroki (Bommer in Jalajas 2002, 385). Najpogosteje organizacije same gradijo 

ovire lastnemu inoviranju na strukturnem nivoju. Kolikor uspešnejše je podjetje, toliko 

močnejše postajajo te ovire. Kot primer je sistem nagrajevanja, ki ni naklonjen inoviranju ali 

ni usklajen z inovacijsko politiko podjetja oziroma je celo odvisen od subjektivnega 

ocenjevanja nadrejenih (Denison in Mishra 1995, 220). Surowiecki (2005, 204) ocenjuje, da v 

večini najvišjih vodstev podjetij primanjkuje kognitivne ali drugačne diverzitete. Prav tako je 

ena izmed večjih ovir pri izmenjavi koristnih informacij znotraj podjetja nekako naravno 

prirojen globok odpor odgovornih oseb do sprejemanja predlogov svojih podrejenih.  

Za nekatere organizacije s težavami pri inoviranju je značilno tudi, da procesi reševanja 

problemov v podjetjih postanejo vse bolj togi. Zaposleni, ki so vajeni starih, preverjenih 

tehnologij, so v povprečju manj naklonjeni novim radikalnim inovacijam. Povečana 

vedenjska in tehnična stabilnost vodi v izolacijo pred zunanjimi viri informacij in idejami ter 

tako posledično v ustaljeno delovanje, ki se na koncu kažejo  kot pomanjkanje fleksibilnosti 

in pozornosti, v najslabšem primeru pa kot lažen občutek varnosti ter zanikanje nevarnosti, ki 

prihajajo s tržišča (Surowiecki 2005, 205).  

Podjetja so inovacijsko neuspešna zaradi veliko razlogov, ki so lahko organizacijski, 

strukturni, kulturni. Razlogi za neuspeh pri inoviranju lahko izvirajo tudi iz obnašanja in 

vedenja individualnih zaposlenih. Vsi razlogi so kompleksni in medsebojno zapleteni ter jih ni 

vedno mogoče razložiti retrogradno. Christensen (2000, 121) opiše razmere sledeče: 

»… logične in ustrezne odločitve managementa, ki so ključne za uspešnost podjetja, in ki 

temeljijo na preverjenih in trdnih podatkih, dokazih, so tudi največkrat razlog za neuspešnost tega 

istega podjetja«.  

Postavlja se torej vprašanje, kaj vpliva na razmišljanje, ravnanje ter odločanje managerjev. 

Kaj jih vodi in usmerja pri delovanju? V zadnjih nekaj letih so bila prav ta vprašanja eno 
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osrednjih področij raziskav v sociološki psihologiji. Odgovore so različni avtorji našli v 

osebnih vrednotah in vrednotnih sistemih. V tem obdobju je nastalo veliko raziskav, 

usmerjenih v merjenje osebnih vrednot in vrednotnih sistemov, saj vrednote nudijo 

potencialno zelo kredibilne razlage človeškega vedenja in služijo kot kriterij ravnanja 

posameznika (Kamakura in Mazzon 1991, 208). Zaradi tega so behavioristi začeli uporabljati 

koncepte vrednot in vrednotnih sistemov ne samo za raziskovanje vedenja managerjev, 

temveč tudi za napovedovanje nakupnega obnašanja potrošnikov, vedenja organizacij ter ne 

nazadnje za razlage medkulturnih razlik (Schwartz in Bilsky 1987, 552). 
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3 VREDNOTE 

3.1 Opredelitev vrednot 

Človeški motivi delujejo na več ravneh. Musek (1993, 45) jih opredeljuje na treh ravninah 

oziroma dimenzijah. Prvo ravnino predstavljajo človekovi nagonski motivi, ki zadevajo 

življenje in ohranjevanje posameznika. Ti motivi dejansko regulirajo človeški organizem. 

Njihovi glavni zastopniki so biološko in nagonsko delujoče potrebe. Drugo ravnino 

predstavljajo motivi, ki regulirajo posameznikove odnose z drugimi, medosebne odnose in 

socialno sožitje. Predstavniki te ravni so socialni motivi, ki urejajo človekovo osebnostno in 

duhovno rast, njegovo samouresničevanje in njegovo iskanje smisla. Predstavniki te ravni so 

duhovni ideali in vrednote. Tretja dimenzija je človekova samorazvojna oziroma duhovna 

motivacija, kjer gre predvsem za privlačnostne motive: vrednote in ideale. Musek tri ravni 

oziroma dimenzije deli na človekovo nagonsko in socialno motivacijo, ki sta zavezani 

predvsem potisni motivaciji (Musek 1993, 47).  

V vsej zgodovini je človeštvo gojilo prepričanja, da obstajajo pojavi in stvari, ki imajo 

vrednotni značaj. Pri tem ne gre le za objekte in pojave, ki se nam zdijo dragoceni in ki nas 

privlačijo, ampak še zlasti za tisto kategorijo stvari in pojavov, za katere menimo, da je prav, 

da jih vrednotimo.  

Pri tem se ne gibljemo več na ravni golega zadovoljstva in zadovoljevanja potreb. Ta občutek 

je bolj podoben občutku, da je tako prav in da mora biti tako. Pri mnogih vrednotah in idealih 

je značilen ravno ta občutek »najstvenega značaja«. Preproste vrednotne kategorije obstajajo 

že v obdobju otroštva, pozneje pa se pri vsakem posamezniku širijo, razčlenjujejo ter 

oblikujejo v kompleksne vrednotne sisteme. Pojem vrednot se krepko povezuje tudi s 

pojmoma morale in etike (prav tam). Sociolog C. Kluckhohn (1951, po Musek 1993, 72) 

vrednote opredeljuje kot pojmovanja zaželenega, ki vplivajo na to, kako se ljudje odločajo za 

akcije in kako ocenjujejo pojave.  

V mnogih definicijah vrednot je implicitno, ponekod tudi eksplicitno navedeno, da vrednote 

usmerjajo obnašanje in da na njihovi podlagi oblikujemo preference oziroma prioritete tako za 

različne objekte kot za različna obnašanja (Musek 1993, 76). Rokeach (1973, po Musek 1993, 

76) izrecno navaja, da imajo vrednote po eni strani normativno po drugi pa motivacijsko 

funkcijo. Na eni strani predstavljajo standard, na osnovi katerega merimo in ocenjujemo stvari 

in obnašanja; na drugi strani nas usmerjajo in vlečejo – prizadevamo si, da bi dosegli stvari, ki 

nam predstavljajo vrednoto. Vrednote dojemajo kot najgloblje in najmočnejše motivatorje 

osebnih dejanj. 

Osebne vrednote so posameznikova pojmovanja o tem, kaj je pomembno in zaželeno zanj 

osebno kot posameznika. Družbene vrednote so naša pojmovanja o tem, kaj je dobro in 
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zaželeno za človeško družbo nasploh. Nacionalne vrednote, vrednote podjetja ipd. so naša 

pojmovanja o stvareh, ki so zaželene in pomembne za ožje in širše skupine človeške družbe. 

Vrednote niso pojmi, ki bi bili za nekatere dobri, zaželeni in za druge slabi, nezaželeni. 

Vrednote so vedno in samo zaželene, vendar je od vsakega posameznika posebej odvisno, 

katere vrednote so zanj bolj in katere manj zaželene. V tem se ljudje tudi razlikujemo. Pri 

presojanju pomembnosti vrednot ne moremo govoriti o absolutni nadvrednoti, na podlagi 

katere bi lahko merili pomembnost drugih vrednot, saj pri vrednotah velja načelo pluralizma 

in lahko njihovo pomembnost posameznik presoja le relativno – v odnosu do drugih vrednot 

(Pogačnik 2002, 31).  

Schwartz (1992, 54) je povzel pet formalnih značilnosti vrednot, ki se pojavljajo v sodobni 

literaturi: vrednote so prepričanja, so motivacijski konstrukt, transcedentirajo specifična 

dejanja in situacije (torej so stalne, kljub posameznim izjemnim situacijam), usmerjajo izbiro 

in ocenjevanje dejanj, politik, oseb in dogodkov ter so razporejene po relativni pomembnosti. 

Schwartz (prav tam) tako definira vrednote kot koncepte zaželenega, ki usmerjajo način, kako 

družbeni akterji izbirajo svoja dejanja, ocenjujejo ljudi in dogodke ter razlagajo svoja dejanja 

in ocene.  

Podobno Argandona (2003, 21) definira vrednote v širšem smislu kot osrednja hotenja ali 

prepričanja glede končnih stanj ali želenega osebnega obnašanja, ki presegajo trenutne ali 

specifične situacije, usmerjajo izbiro in ocenjevanje lastnih odločitev ter posledično lastnega 

obnašanja, vedenja in so tako integralni del našega obstoja ter delovanja do točke oblikovanja 

naše osebnosti.  

Osrednja tema sodobne literature je, da osebne vrednote služijo kot relativno stabilni standardi 

v posameznikovem življenju, ki posledično motivirajo in usmerjajo njegovo obnašanje in 

vedenje. Treba je dodati, da to ne predpostavlja, da se osebne vrednote izključno osredotočajo 

na posameznika (kot nase). Rokeach (1973, 128) vrednotam ne pripisuje le vloge krepitve 

samopodobe, temveč tudi funkcije, ki je v interesu celotne družbe. Trdi, da imajo lahko 

terminalne vrednote osebni fokus ali družbeni fokus in so tako usmerjene v posameznika 

(self-centred) ali v družbeno okolje (society-centred). Medtem ko so instrumentalne vrednote 

lahko moralne ali kompetenčne.  

England (1978, 36) loči vrednote na individualistične in skupinsko orientirane. To 

klasifikacijo podpirata tudi Schwartz in Bilsky (1987, 560), ki argumentirata, da vrednote 

predstavljajo tri univerzalne pogoje za obstoj civilizacije: 

- potrebe posameznikov kot bioloških organizmov, 

- orodja koordinirane družbene interakcije, 

- potrebe po preživetju in dobrobit skupine.  
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Preglednica 1: Primeri nekaterih definicij/razmišljanj o vrednotah. 

Avtor(ji) Definicije vrednot 

Parsons (1951) Element skupnega sistema simbolov, ki služi kot kriterij ali standard za izbiro 

med alternativami usmeritev, ki so na voljo v dani situaciji. 

Jacob idr. (1962) Normativni standardi, ki vplivajo na človeška bitja pri njihovi izbiri med 

alternativnimi možnostmi delovanja, ki jih zaznavajo. 

Rescher (1969) Miselni konstrukti, ki so povezani z vizijo ljudi o dobrem življenju zase in 

njihovih bližnjih, kar jih motivira k doseganju zadovoljstva in izogibanju 

nezadovoljstva. 

Rokeach (1973) Trajno prepričanje, da je določeno ravnanje ali ciljno stanje obstoja osebno ali 

družbeno bolj zaželeno v primerjavi z nasprotnim ali alternativnim ravnanjem 

ali ciljnim stanjem obstoja. 

England (1978) Osebni vrednotni sistem, ki je relativno trajen, okvir zaznavanja, ki oblikuje in 

vpliva na splošno naravo posameznikovega vedenja. 

Posner idr. (1987) Splošni standardi, na podlagi katerih oblikujemo svoje odnose do okolja in 

svoja prepričanja ter na podlagi katerih oblikujemo svoje vedenje. 

Hofstede (1994) Širša nagnjenja k preferenci določenih stanj odnosov nad ostalimi stanji. 

Vir: Zhang idr. 2008, 1011. 

Hemingwayeva (2005, 238) je delila podobno mnenje o tem, da imajo vrednote dvojno vlogo 

kot individualistične ali kot kolektivistične. Sklepamo lahko torej, da osebne vrednote 

delujejo tako na individualni kot družbeni ravni. Posledično bo za razumevanje osebnih 

vrednot pomembno razumevanje posameznika individualno in obenem organizacijskih 

skupin, v katerih posameznik deluje.   

Glede na to, za katere pojme o temeljnih kategorijah zaželenega gre, bodisi za posameznika, 

družbeno skupino, celotno družbo ali pa v splošnem za živa bitja, ločimo osebne vrednote, 

vrednote družbenih skupin (na primer vrednote podjetij), družbene vrednote in splošne 

vrednote.  

3.2 Temeljna določila vrednot1 

1. Vrednote so pojmi o temeljnih kategorijah zaželenega (definicija); 

                                                           
1 Povzeto po Pogačnik 2002. 
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- po svoji naravi so kognitivne reprezentacije motivov, 

- so rezultat učlovečenja (tako človeške vrste kot posameznika), 

- osebnostni strukturi, ki v največji meri pogojujeta razvoj vrednot, sta jaz in nadjaz (self in 

superego). 

2. Vrednote so absolutno dobre, zaželene. Ni slabih ali le delno dobrih vrednot. Nekaj ne 

more biti vrednota samo za nekoga, za drugega pa ne. 

3. Vrednote so pojmi o temeljnih kategorijah zaželenega za: posameznika, družbeno skupino, 

celotno družbo oziroma vsa živa bitja, ki so edina motivirana. 

4. Pojmi o temeljnih kategorijah zaželenega za posameznika so osebne vrednote. Teh je 

toliko, kolikor je temeljnih motivov (bioloških in socialnih). 

5. Vrednote so najbolj splošni motivacijski cilji. Nad njimi ni nobenih višjih meril 

(“nadvrednot”) za presojo pomembnosti ali zaželenosti. Velja načelo pluralizma vrednot. 

6. Hierarhija vrednot ne obstaja v absolutnem smislu (glej točko 5), temveč le kot osebna 

prioriteta ali razvojno sosledje. Tudi hierarhični model vrednot ne implicira višjih, 

pomembnejših vrednot, temveč kaže le strukturo odnosov med vrednotami. Širše skupke 

vrednot poimenujemo s termini, ki sami niso več vrednote. 

7. Merjenje vrednot ne more biti absolutno (glej točko 2). Obstajajo pa velike razlike v 

osebnih prioritetah vrednot. 

8. Vrednote, tako osebne kot družbene, so razmeroma stabilne. Družbene spremembe 

prinesejo nove prioritete, ne pa novih vrednot. 

9. Korelacije med osebnimi vrednotami so šibke, vsaka od temeljnih vrednot prispeva 

pomembne informacije o motiviranosti ljudi. 

3.3 Klasifikacije in hierarhija vrednot 

Čeprav so vrednote pomembno področje našega duhovnega sveta in so se v preteklosti z njimi 

ukvarjali pomembni misleci, so komaj nekaj deset let nazaj postale tudi predmet empiričnega 

znanstvenega raziskovanja (Musek 1993, 80). Po pomembnih delih nemškega filozofa, 

psihologa in pedagoga Eduarda Sprangerja ter prispevkih ameriških psihologov Allporta, 

Murraya in Klukhona v petdesetih letih prejšnjega stoletja se je obsežnejše psihološko 

raziskovanje vrednot razvilo šele v šestdesetih letih. Precej zaslug pri tem ima Milton 

Rokeach (1973, 18), ki je nekako odprl novo obdobje v proučevanju vrednot. Značilnost tega 

obdobja je usmeritev k merjenju in empiričnemu raziskovanju vrednot.  
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Ob tem raziskovanju se je pojavilo več pomembnih vprašanj. Med osnovnimi je vsekakor 

vprašanje, kako vrednote kategorizirati. Kot tudi pri drugih stvareh je tudi vrednote možno 

kategorizirati na več načinov. Kategoriziramo jih lahko na podlagi vrednotnih kategorij 

religioznih in kulturnih izročil, kot sta npr. trojici antičnih vrednot (pulchrum, verum, bonum 

ali lepota, resnica in dobrota) in krščanske vrednote (vera, upanje, ljubezen).  

Po drugi strani lahko vrednote razvrščamo glede na filozofsko aksiološko razmišljanje in 

glede na kategorije vrednot, ki izhajajo iz etičnih in drugih teoretsko spekulativnih 

predpostavk. V antičnem času je npr. Aristotel izdelal zelo natančno analizo vrlin in jih 

razdelil na umske (dianoetične) in značajske ali nravstvene (etične) vrline. Njegov seznam 

etičnih vrlin nas zelo spominja na vrednote: pogum, osredotočenost, obvladanost, 

radodarnost, visokomiselnost, blagost, dostojnost, prijateljstvo, pravičnost itd. (Musek 1993, 

80). V novejšem času prav tako najdemo klasifikacije različnih avtorjev, kot so Veber, 

Spranger, Ingarden, Schwartz in Bilsky. Tudi pri naših avtorjih (Mohorič, Brenk, Musek, 

Pogačnik) najdemo poskuse, da bi klasificirali vrednote na osnovi empiričnih podatkov (prav 

tam). 

Vrednote se po Rokeachevem mnenju (1973, 69) lahko nanašajo na predstave o zaželenih 

končnih stanjih, ki jih je poimenoval terminalne vrednote, kot so na primer svoboda, varnost 

družine, zdravje, lepota, odrešitev ali zveličanje, ali pa na predstave o vedenju, ki omogoča 

doseganje zaželenega, ki jih je poimenoval instrumentalne vrednote, npr. pogum, 

ambicioznost, čistoča (Musek 1993, 74). Rokeach deli dalje terminalne vrednote na osebne 

(npr. modrost) in družbene (societalne, npr. mir na svetu). Instrumentalne vrednote pa deli na 

dve podkategoriji, na moralne vrednote (poštenost) in vrednote kompetentnosti (sposobnost). 

Miethe (2001, 441) je v svoji raziskavi, kjer je ugotavljal in primerjal primernost različnih 

metod za raziskovanje vrednotnih sistemov, kot najprimernejšo ovrednotil Rokeach Value 

Survey (RVS), zato smo jo izbrali tudi za našo raziskavo.  

V naši raziskavi in razlagi rezultatov je večkrat omenjena tudi Pogačnikova in Muskova 

klasifikacija vrednot. Pogačnik (2002, 35) prostor osebnih vrednot loči na dve bipolarni 

makrodimenziji: dionizično-apolonične in eksistenčno-izpolnitvene (glej sliko 1). Nadalje 

Pogačnik faktorje nižjega reda, v katere se združujejo vrednote na prvem nivoju, deli na 

motivacijske značilnosti srednjega obsega, kot so: tradicionalne družinske vrednote, potenčne 

vrednote, izpolnitveno-duhovne vrednote, eksistenčno-senzualne vrednote, vrednote 

aktivnosti, vrednote samopodobe in avtonomije, usmeritev k partnerju, usmeritev k družbi itd. 

Musek (1993, 101) vrednote deli hierarhično na primarne, sekundarne in terciarne kategorije 

vrednot. Tako jih na primarni ravni, sklicujoč se na Nietzscheja, deli na apolonske vrednote, 

torej vrednote, ki so pomembne predvsem z etičnega in kulturnega vidika, in na dionizične 

vrednote, ki v večji meri zajemajo dosežke, užitke in dobrine: vrednote uspešnosti, doseganja, 

uživanja, zadovoljstva (Musek 1993, 103). Na sekundarni ravni se apolonska jata vrednot deli 
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na dve skupini socimoralnih vrednot in idealov ter skupino vrednot izpolnitve, jata dionizičnih 

vrednot pa na tri skupine: skupino ustvarjalne kompetentnosti, skupino nekaterih kulturnih in 

hedonskih vrednot ter na skupino vrednot uspešnosti. Omenjene jate se na tretjem hierhičnem 

nivoju po Musku (1993, 103) delijo nadalje na vrednotne klastre, ki zajemajo sedem skupin. 

Ko govorimo o hierarhiji vrednot, se je treba zavedati še ene nevarnosti. Hierarhija vrednot 

nikakor ne pomeni, da so ene vrednote višje, druge pa nižje, nekatere nasploh bolj pomembne 

za človeštvo, druge pa manj. Tega ne sme implicirati niti Maslowova hierarhija motivov. 

Nobene »nadvrednote« ni, ki bi bila absolutno merilo pomembnosti človekovih vrednot. Velja 

načelo pluralizma vrednot. Če kot psihologi govorimo o vrednotnih hierarhijah, potem s tem 

lahko mislimo bodisi le na: 

- posameznikovo hierarhijo – prioritetno listo vrednot,  

- združevanje vrednot v kategorije, ki se pri ljudeh statistično gledano pojavljajo skupaj in 

jih poimenujemo z nazivi, ki pa sami niso več vrednote (npr. različne klasifikacije 

vrednot),  

- razvojno hierarhijo vrednot, v kateri vrednote niso »višje« in »nižje«, temveč »zgodnejše« 

in »poznejše«. Vrednote se razlikujejo od odnosov (attitudes) v tem, da se odnosi nanašajo 

na določene objekte ali situacije (Pogačnik 2002, 36): »Odnos je orientiranje k določenim 

objektom (vključno osebam – drugim in sebi) ali situacijam. Odnos je rezultat oziroma 

aplikacija določene splošne vrednote na konkretne objekte ali situacije«.  

 

 

Slika 1: Vrednote kot najvišji motivacijski cilji 

Vir: Pogačnik 2002, 16. 

 

Vrednote 
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3.4 Vpliv vrednot na vedenje posameznika 

Kot smo že omenili, se vrednote konceptualizirajo kot splošna prepričanja o želenih stanjih ali 

načinih vedenja, ki bolj ali manj posredno vplivajo na vedenjske procese (Connor in Becker 

2003, 156). Odnosi so kognitivne in afektivne usmerjenosti k specifičnim objektom in 

situacijam. Vedenje je posledično manifestacija osnovnih vrednot določene osebe in z njimi 

povezanih odnosov. Razmerja med zgoraj omenjenimi pojmi so pojasnjena na naslednji sliki 

(slika 2). Na tej shemi je razvidno, da je vedenje spremenljivka, ki se najbolj opazno 

manifestira, medtem ko so vrednote in odnosi precej bolj prikriti in subtilni kazalniki, kar 

nakazujejo povezave na spodnji sliki (Connor in Becker 2003, 156).  

Slika ilustrira poglavitni razlog za vse večje zanimanje raziskovalcev za vrednote: to je zelo 

močan in pomemben vpliv osebnih vrednot na medosebno, odločevalno, etično vedenje 

managerjev in njihovo uspešnost. Večina raziskovalcev pripisuje vrednotam pomembno vlogo 

pri napovedovanju in razlagi dejanskega vedenja managerjev. 

 

Slika 2: Vrednote, odnosi in vedenje 

Vir: Connor in Becker 2003, 156. 

Osebni vrednotni sistem dojemamo kot relativno stalni okvir zaznavanja, ki zelo verjetno 

oblikuje in vpliva na splošno naravo posameznikovega vedenja. Vrednote so podobne 

odnosom, vendar so globlje ukoreninjene v osebnost in bolj dolgoročne, obstojne. 

England (1978, 43) je s svojo raziskavo vrednotnih sistemov managerjev iz petih držav in 

prav toliko različnih kulturnih okolij ključno vplival na razvoj raziskav na področju vrednot in 

vrednotnih sistemov managerjev. V tem sestavku osebni vrednotni sistem bolj pojmujemo kot 

ideologijo ali filozofijo posameznika kot odnos posameznika do nekega objekta ali situacije. 

V nekem pogledu lahko posameznikov osebni vrednotni sistem pojmujemo kot integrirano 

skupino odnosov in prepričanj, ki je posledica interakcije posameznikovega fizičnega ali 

biološkega jaza z njegovim okoljem v nekem trenutku. England (prav tam) v svoji študiji 

vrednote deli v več skupin, ki se medsebojno prekrivajo. Skupine so prikazane na sliki 3.  

Vse možne vrednote, ki jih ima posameznik ali določena skupina posameznikov, sestavljajo 

ves vrednotni prostor in jih imenujemo potencialne vrednote. Poznamo dve vrsti potencialnih 

vrednot: nerelevantne ali šibke vrednote, ki nimajo vpliva na vedenje posameznika oziroma 

Vrednote Odnosi Vedenje 
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skupine ljudi ali je ta vpliv zelo majhen, ter na zasnovne vrednote, ki predstavljajo želeno 

stanje in se z večjo verjetnostjo prenašajo v vedenje. Zasnovne vrednote nadalje delimo na 

operativne vrednote, ki imajo relativno visoko verjetnost prenosa v vedenje, na namenske 

vrednote, ki so za posameznika sicer pomembne, vendar imajo lahko le zmeren vpliv na 

vedenje in se prenašajo občasno oziroma samo v določenih situacijah. Zadnja podskupina 

vrednot so prisvojene vrednote, ki predstavljajo le majhen del strukture osebnosti in vplivajo 

na vedenje posameznika le zaradi naključnih situacijskih dejavnikov.  

 

 

Slika 3: Vrednotni prostor 

Vir: England 1978, 36. 

England je v svojem delu (1978, 37) zasnoval tudi teoretični okvir odnosa med vrednotami in 

vedenjem. Prikazan je na sliki 4. Njegov pristop poskuša delinearizirati odnos in je uporaben 

pri interpretaciji podatkov o osebnih vrednotnih sistemih managerjev.  

Englandov teoretični okvir ponazarja dva glavna načina, kako lahko vrednote vplivajo na 

vedenje: vedenjsko preusmerjanje in zaznavno prečesavanje. Vedenjsko kanaliziranje ilustrira 

na primer vedenje nekoga, ki v primeru, ko je izpostavljen zavajanju in vprašljivi etiki, visoko 

ceni odkritost in integriteto. Njegovo vedenje bo preusmerjeno stran od sumljive ponudbe 

zaradi njegovih operativnih vrednot. Vedenjsko preusmerjanje predstavlja precej neposreden 

vpliv vrednot na vedenje v nasprotju z zaznavnim prečesavanjem. Zaznavno prečesavanje je 

namreč podlaga nekaterim splošnim reklom, kot sta na primer: »sliši le tisto, kar želi slišati« 

ali »starega psa ne moreš naučiti novih trikov«. V behavioristični znanosti je vpliv osebnih 

vrednot na izbor, filtriranje in interpretacijo tega, kar nekdo »vidi« in »sliši«, zelo dobro 

poznan (England 1978, 37). 
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Vpliv vrednot na obnašanje je treba razumeti tudi v povezavi z vplivi in omejitvami iz okolja, 

preden lahko v nekem trenutku sprejemamo določene sodbe o vrednotnih sistemih 

posameznikov. Vrednote so namreč le del zgodbe, nikakor pa celotna zgodba (prav tam). 

 

 

Slika 4: Vpliv vrednot na vedenje 

Vir: England (1978, 44). 

Na podlagi rezultatov omenjene multikulturne študije managerjev iz petih različnih držav je 

England (1978, 45) objavil sledeče izsledke: 

1. Znotraj vsake kulturne skupine, ki so jih raziskovali, obstajajo velike razlike med osebnimi 

vrednotami posameznikov.  

V vsaki državi obstajajo managerji, ki so pragmatično usmerjeni (ideje in koncepte vidijo v 

luči funkcionalnosti ter ali so te ideje in koncepti uspešni), managerji, ki so etično-moralno 

usmerjeni (ideje vidijo v smislu, kaj je prav ali narobe), in managerji, ki so afektno oziroma 

čustveno usmerjeni (ideje vidijo v smislu, ali so prijetne ali ne). Nekateri managerji imajo 

zelo ozek nabor vrednot, medtem ko imajo drugi zelo širok nabor z nekaj močno vplivnimi 

vrednotami. Pomembne vrednote nekaterih managerjev vključujejo koncepte, ki so skoraj 

izključno povezani s poslovnim okoljem, medtem ko spet drugi med svoje pomembne 

vrednote vključujejo zelo širok spekter osebnih in filozofskih konceptov. Nadalje nekateri 

managerji delujejo zelo individualistično, drugi pa imajo vrednote usmerjene k skupnosti. 

Nekateri managerji so močno usmerjeni k doseganju uspehov, drugi pa bolj cenijo status in 

prestiž. Povzamemo lahko, da so osebni vrednotni sistemi kot vse človeške značilnosti: 

posamezniki so si glede nanje zelo različni. 
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2. Osebni vrednotni sistemi managerjev so relativno stabilni in se ne spreminjajo pogosto. 

3. Osebni vrednotni sistemi managerjev so povezani z načinom oziroma vplivajo na način, 

kako se managerji vedejo na delovnem mestu.  

4. Osebni vrednotni sistemi managerjev so povezani z njihovo osebno in karierno 

uspešnostjo. 

Karierno uspešnost je England (1978, 45) definiral na več načinov. Prvič, obstaja velika 

razlika med vrednotnimi vzorci dveh tipov managerjev. Managerji pragmatičnega tipa so bolj 

orientirani h gospodarskim in k organizacijskim kompetencam v primerjavi z družboslovno in 

birokratično usmerjenostjo managerjev moralističnega tipa. Pragmatiki so bolj odzivni glede 

gospodarskih vidikov vedenja in odločanja, medtem ko so moralisti bolj odzivni glede 

družbenih in birokratskih posledic svojih dejanj.  

Drugič, pragmatiki so bolj odzivni na vplive usposabljanja, prepričevanja in voditeljskih 

pristopov, ki se osredotočajo na to, ali bodo določena dejanja oziroma odločitve delovali in 

bili uspešni. Moralisti, na drugi strani, bodo bolj odzivni na vplive, ki bodo vsebovali stališča 

ter pristope filozofskih in moralnih prepričanj. Četudi se bosta oba tipa vedla enako, bodo 

posamezniki verjetno utemeljevali razloge za svoje vedenje na različne načine (England 1978, 

45).  

Tretjič, pragmatiki bodo z večjo verjetnostjo imeli »situacijska sidra«, ki bodo usmerjala 

njihovo vedenje, in bodo verjetneje bolj odzivni na zunanje nagrajevanje in nadzor, medtem 

ko so moralisti bolj odzivni za notranje nagrajevanje in nadzor. Moralne in etične norme so, 

kljub temu da so bolj subjektivne in se hitreje spreminjajo, verjetneje globlje vpete v 

posameznikovo osebnost kot standardi uspešnosti. Razumljivo je torej, da je težje spremeniti 

vedenjski vzorec moralista kot pragmatika. England (1978, 43) trdi, da je koncept osebne 

primarne usmeritve za managerje uporaben ne le za določanje različnih vrednotnih usmeritev, 

temveč tudi da imajo različne primarne usmeritve (še posebej pragmatičnost in moralnost) 

pomembno težo pri izbiri načinov stimuliranja ter njihove učinkovitosti pri vplivanju ali 

spreminjanju posameznikovega vedenja, in kadar govorimo o managerjih, imajo velik vpliv 

tudi na organizacijsko kulturo. 

3.5 Organizacijske vrednote in njihova povezava z osebnimi vrednotami 

Ljudje imamo zelo močno in temeljno potrebo po pripadnosti in sprejetosti s strani drugih 

(Baumeister in Leary 1995, 511). Za večino ljudi njihova delovna skupina/skupnost 

predstavlja pomemben del njihovega družabnega in socialnega okolja. Zaposleni v delovno 

okolje prinesejo svoje vrednote, kjer delujejo kot ocenjevalni standardi za delo in delovno 

okolje, po katerih posamezniki presojajo, kaj je prav, ali na podlagi ocen prioritizirajo svoje 

preference (Dose 1997, 239). Vrednote v poklicnem življenju zaposlenega ključno vplivajo na 

njegov odnos do zaposlitve, dela, sodelavcev in njihovega delovanja na delovnem mestu. Zato 
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ni presenetljivo, da so vrednote pomemben predmet raziskovanja poslovne etike in 

organizacijskih teorij. 

Vrednote organizacije se najbolj zaznavajo v organizacijski kulturi. So osnovni elementi 

kulture (skupne vrednote in prepričanja ter pričakovano vedenje kot posledica vrednot in 

prepričanj), ki vplivajo na inoviranje na dva načina: skozi socializacijo in skozi skupek 

temeljnih vrednot, predpostavk in prepričanj, ki postanejo vodilo vedenju (Baumeister in 

Leary 1995, 511). Zaradi tega mora kultura, ki želi podpirati inoviranje, prevzeti vedenje, ki 

ceni kreativnost, razumno tveganje, svobodo, timsko delo, išče vrednost in je osredotočena na 

rešitve, ne probleme. Prav tako mora takšna kultura podpirati komunikacijo, vlivati zaupanje 

in spoštovanje ter nuditi oporo za hitro sprejemanje odločitev. Ta ravnanja morajo biti 

zaželena in normalna ter obenem tesno vpeta v organizacijsko materijo (Lock in Kirkpatrick 

1995, 115). Podobno bi pričakovali, da takšna kultura zavrača prakse in vedenja, ki zavirajo 

inoviranje, kot na primer pretirana rigidnost, nadzor, zahteva po predvidljivosti in stabilnosti 

(Jassawalla in Sashittal 2002, 53).  

Mnogi verjamejo, da so organizacijske vrednote splošno sprejet in vsem jasen organizacijski 

konsenz o tem, kaj so pričakovanja glede organizacijskega vedenja in vedenja zaposlenega, 

pri čemer se ne upošteva možnosti za različno interpretacijo posameznikov o določeni stvari 

(Baumeister in Leary 1995, 512). 

Prav zaradi tega organizacijske vrednote najpogosteje definirajo kot skupne vrednote vseh 

zaposlenih. Te vrednote so relativno stabilne, trajne in služijo kot »pravila za življenje« 

oziroma kot pripomoček za odločanje o prioritetah v organizaciji (Christensen 2000, 15). Te 

širše sprejete, vendar kljub temu različne organizacijske vrednote, ki se kažejo v vedenju in 

artefaktih, pojmujejo kot ključno lastnost organizacijske kulture in kulturnih razlik (England 

1978, 47). 

Mnogi avtorji so mnenja, da je superiorno organizacijsko delovanje posledica zelo močnih 

skupnih vrednot, ter verjamejo, da se podjetja s pozitivnimi korporativnimi vrednotami manj 

soočajo s kontraproduktivnim vedenjem svojih zaposlenih. Collins in Porras (1996, 66) sta 

raziskala delovanje uspešnih podjetji in ugotovila, da so vsa uspešna podjetja stremela k 

skupnim organizacijskim vrednotam in jih vključevala v temeljno poslovno filozofijo.  

Nasprotno so podjetja, ki so se osredotočala na fizični vidik njihovega obstoja in zapostavljala 

svoje čustvene, mentalne in duševne potrebe, mnogo pogosteje soočala s težavami (Geus in 

Senge 1997, 13). Podobno trdita tudi Pant in Lachman (1998, 195), ki ugotavljata, da je 

veliko težje implementirati strategijo, ki ni kompatibilna z osrednjimi organizacijskimi 

vrednotami. Podjetja morajo upoštevati, uvajati in se pozitivno odzivati na vrednote in 

prepričanja svojih deležnikov. Če tega ne počnejo, bo to po vsej verjetnosti zmanjšalo njihovo 

konkurenčnost in povečalo tveganje za propad podjetja.  
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Tako mnogi verjamejo, da so organizacijske vrednote tiste, ki vodijo posel. Pomagajo 

razjasniti identiteto podjetja ter združujejo zaposlene (Lencioni 2002, 114). Konkurenčne 

razmere zahtevajo visoko zavedne organizacije, ki temeljijo na jasni in konsistentni 

komunikaciji skupnega, vendar ne vsiljenega sistema ključnih vrednot. Na takšnem sistemu 

mora temeljiti kreiranje vrednosti (Sawhney 2002).  

Posledično lahko sklepamo, da je manifestiranje skupnih organizacijskih vrednot zanesljiv 

pristop k doseganju uspešnosti podjetja. Ni presenetljivo, da so mnoge organizacije porabile 

veliko časa, napora in finančnih sredstev za oblikovanje organizacijskih vrednot in stališč, ki 

naj bi postali merilo za zavzetost zaposlenih in njihovo vedenje. Takšne vrednote so 

prepogosto (posredno, če že ne neposredno) oblikovane na podlagi vrednot ustanoviteljev 

podjetja in nadalje razvite, dopolnjene z osebnostmi njihovih naslednikov oziroma vodstva 

podjetja (Collins in Porras 1996, 71). Zato predvsem v zrelih organizacijah obstaja nevarnost, 

da vrednote, ki jih zagovarja trenutno vodstvo, niso v skladu z vrednotami zaposlenih. 

Nasprotno, so se morda zaposleni primorani poistovetiti in prevzeti neko določeno vrednoto, 

ne da bi vedeli, zakaj bi jo morali sploh sprejeti in z njo živeti. Takšne vrednote zaposleni 

težko uporabijo pri presoji v realnih situacijah (Maio in Olson 2001, 109). Ta problem lahko 

rešimo z artikuliranjem osebnih vrednot zaposlenih in jih povežemo z organizacijskimi 

vrednotami, kar je prikazano tudi v nadaljevanju.  

Conti (2010, 889) je za prikaz analize dinamike med vrednotami posameznika in 

organizacijskimi vrednotami ter samimi organizacijskimi ravnmi uporabil piramidno shemo, 

ki ima konceptualno povezavo z Maslowovo hierarhijo potreb, vendar z drugo vsebino in cilji 

(slika 5). Vrh piramide predstavljajo individualne vrednote posameznika, medtem ko nižje 

ravni predstavljajo vrednote človeške družbe. S premikanjem od vrha navzdol, se srečujemo s 

tako imenovanimi družbenimi vrednotami, človeškimi konstrukti, ki karakterizirajo 

sociokulturne sisteme. S povečevanjem kompleksnosti družbenih agregacij se število različnih 

individualnih vrednot zmanjša na relativno malo število nekaj osnovnih vrednot, ki jih 

sprejema vse večja in bolj heterogena skupnost.  

Na dnu piramide najdemo raven zelo splošnih vrednot, ki so skupne celotnemu človeštvu kot 

sistemu, in zajema vrednote skupne vsem kulturam in družbam. Vrednote na tem nivoju so 

povezane s sožitjem vseh prebivalcev planeta, ne glede na kulturno ali družbeno pripadnost. 

Naslednja stopnja so vrednote na nivoju svetovnih regij, federacij držav ter držav. Na tem 

nivoju se pojavijo posamezne kulturne identitete in njihove vrednote, ki jih običajno vidimo v 

obliki verskih vrednot. Še eno stopnjo višje se srečamo s pomembno točko vrednot na ravni 

podjetja.   
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Slika 5: Piramida vrednot: od temeljnih človeških vrednot do osebnih vrednot 
posameznika 

Vir: Conti 2010, 889. 

Prejšnje razmišljanje pojasni, zakaj so vrednote temeljni in trajni pogledi tako ljudi kot 

organizacij, in tudi razjasni področje, kjer se osebne vrednote prepletajo z vrednotami na 

organizacijski ravni. Če povzamemo Schneiderja (1987, 441), organizacije privlačijo ljudi 

ravno zaradi tega, ker imajo podobne vrednote kot sami. Raziskave kažejo tudi, da kadar se 

vrednote organizacije in vrednote zaposlenega prepletajo in prekrivajo, zaposleni običajno 

izkazuje večjo pripadnost podjetju in zavzetost delu (Sen in Bhattacharya 2001, 225). Po 

drugi strani lahko tiste organizacijske vrednote, ki so značilne za nekatere specifične situacije 

(npr. sistemi nagrajevanja in norm), vplivajo tudi na posameznikov odnos in vedenjski odziv. 

Razumevanje organizacijskih vrednot lahko izboljša prilagajanje zaposlenih njihovemu delu 

in nalogam, obenem pa vpliva na njihovo stopnjo zadovoljstva in pripadnosti podjetju 

(O’Reilly idr. 1991, 512). Študija O'Reillyja in drugih nudi empirični dokaz o neposredni 

povezavi med prekrivanjem vrednot posameznika in organizacije ter zadovoljstvom 

zaposlenih. Na žalost se managerji in zaposleni pogosto ne zavedajo, katere so njihove osebne 

vrednote in katere vrednote ima organizacija.   

Pomanjkanje razumevanja in spoštovanja vrednot sodelavcev lahko ustvarja trenja, medtem 

ko nerazumevanje organizacijskih vrednot vpliva na uspešnost podjetja. Raziskava, ki so jo 

leta 1995 izvedli med 580 podjetji v Veliki Britaniji, je pokazala, da so lahko organizacije 

opolnomočile svoje zaposlene le, kadar so vsi vpleteni delili zelo močno skupno 
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organizacijsko vizijo, kar od organizacij zahteva tudi zelo natančno definicijo vrednot 

(Industrial Society 1995, 45). Prav zato je smotrno raziskati osebne vrednote zaposlenih in jih 

povezati z organizacijskimi vrednotami, saj lahko s tem pripomoremo k razvoju zaposlenih in 

organizacije na dolgi rok.   

Na mestu je torej priporočilo, da je najbolj učinkovit način razvoja močnih povezav med 

vrednotami podjetja in vrednotami zaposlenega v vzpodbujanju zaposlenih k jasnemu 

določanju njihovih osebnih vrednot in njihovem povezovanju z vrednotami organizacije. 

Priporočljivo je, da posamezniki na vseh organizacijskih ravneh razumejo in zmorejo 

presojati na podlagi vrednot ter da so zavestno informirani o svojih lastnih in organizacijskih 

vrednotah.  

Zato je pomembno, da razumemo pomen vrednotnega sistema managerja kot posameznika, ki 

je ključen pri podajanju vedenjskega vzorca za organizacijo, ki jo vodi. Na splošno imajo 

vodje velik vpliv na delovno vedenje zaposlenih (Yukl 2002, 42). Inovacijsko usmerjeno 

vedenje tukaj ni izjema. Basadur (2004, 103) tako na primer trdi, da bodo v prihodnosti 

najučinkovitejši vodje pomagali posameznikom koordinirati in integrirati nasprotujoče si stile 

s pomočjo kreativnosti vodje, ki vključuje nenehno iskanje in definiranje novih izzivov, 

reševanje teh izzivov in uvajanje novih rešitev. V nadaljevanju bomo prikazali teoretični okvir 

o oblikovanju vrednotnih sistemov organizacije, ki se najočitneje zrcalijo v organizacijski 

kulturi in na katero imajo managerji malih podjetij zelo velik vpliv. 

3.6 Oblikovanje inovacijske kulture v organizaciji 

Ljudje so neločljiv del organizacijske kulture. Organizacije morajo upoštevati značilnosti 

zaposlenih, ki lahko najučinkoviteje vzpodbujajo in izvajajo inovacijske procese. Na podlagi 

spoznanj več znanstvenih panog (od psihologije do managementa) ugotavljamo, da lahko z le 

nekaj vedenjskimi lastnostmi okarakteriziramo inovativne posameznike. Podrobneje o njih 

govorimo v poglavju o vrednotah inovatorjev. 

Zhang in drugi (2008, 1010) v svojem modelu managementa na podlagi vrednot – VBM 

(values-based management) predlagajo postopek, ki najprej zahteva jasno in celovito 

razumevanje vrednot obravnavane organizacije in nato nenehno strmenje k uveljavitvi teh 

vrednot v organizacijsko vedenje na dolgi rok. Organizacijske vrednote morajo odsevati tako 

kolektivne vrednote vseh zaposlenih, kot tudi usklajenost teh vrednot z individualnimi 

vrednotami (Sawhney 2002, po Zhang idr. 2008). Kljub temu največ korporativnih vrednot 

temelji na vrednotah vodilnih, kar pogosto pomeni, da so vrednote zaposlenih zapostavljene.  

Organizacijske kulture lahko uvrstimo v štiri kategorije (Cameron in Quinn 1999, 35): ad hoc 

kultura, klanovska kultura, tržno naravnana in hierarhična kultura. Uvrstimo jih lahko na 

podlagi dveh dimenzij: na eni osi se nahajajo fleksibilnost in diskrecija naproti stabilnosti in 
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kontroli ter na drugi osi eksterni fokus naproti internemu fokusu in integraciji. Na podlagi teh 

dimenzij in šestih značilnosti organizacij, kot so: dominantne lastnosti, voditeljstvo, 

management človeških virov, organizacijska povezanost, strateški poudarki ter kriteriji 

uspešnosti, sta definirala zgoraj omenjene štiri tipe organizacijskih kultur. 

Ad hoc kultura poudarja fleksibilnost in spremembe ter je eksterno orientirana. Takšna kultura 

je običajna v podjetjih, ki delujejo v zelo dinamičnih okoljih, in tistih, ki želijo postati vodilni 

na tržišču. Ključne vrednote, ki jih izpostavlja ad hoc kultura, so kreativnost, podjetništvo in 

sprejemanje tveganj. Tudi klanovska kultura poudarja fleksibilnost, vendar je njen fokus na 

interni organizaciji. Značilnosti klanovske kulture so timsko delo, vključevanje zaposlenih in 

korporativno zavzemanje za zaposlene. Tržno naravnana kultura je eksterno fokusirana, 

vendar omejena s težnjo po nadzoru. Osrednji vrednoti organizacije s takšno kulturo sta 

produktivnost in konkurenčnost. Hierarhična organizacija je usmerjena v nadzor, vendar tudi 

v interno organizacijo. Učinkovitost, koordinacija in zelo dosledno sledenje internim 

pravilnikom ter dogovorom so njene najznačilnejše lastnosti (Cameron in Quinn 1999, 36). 

Na podlagi gornjega modela so Xiaoxing Zhang in drugi (2008, 1010) analizirali odnos tipov 

organizacijskih kultur z inovacijsko sposobnostjo organizacij. Na podlagi dveh dimenzij 

modela: stabilnost/fleksibilnost ter interna/eksterna fokusiranost so avtorji opredelili, h 

katerim ekstremom bi se morala podjetja usmerjati, da bi spodbujala lastno inovativnost. V 

primeru prve dimenzije stabilnost/fleksibilnost, bi lahko pričakovali, da k fleksibilnosti 

usmerjena podjetja v povprečju bolj spodbujajo inovativnost kot k stabilnosti usmerjena 

podjetja, ki naj bi inovativnost zavirala.  

To potrjujejo tudi ostale raziskave, ki fleksibilnost povezujejo z inovacijsko kulturo 

organizacij (Arad, Hanson in Schneider 1997, 43; Martins in Terblanche 2003, 64). Izsledki 

njihovih raziskav izražajo splošno prepričanje, da organske (bolj fleksibilne) organizacije 

preferirajo inoviranje, medtem ko mehanistične (bolj stabilne) organizacije inovativnost 

zavirajo. Razlog za to tiči v ugotovitvi Burnsa in Stalkerja (1961, 55), da so organske 

organizacije primernejše za podporo inoviranju kot mehanistične, saj slednje zavirajo 

inoviranje zaradi svoje visoke formalizacije in centralizacije. Temu pritrjuje tudi Childova 

ugotovitev (1973, 175), ki zagovarja tezo, da delegiranje avtoritete in zagotavljanje 

sodelovanja zaposlenih pri odločanju spodbuja učenje in razvoj zaposlenih, kar posledično 

pomeni, da so bolje usposobljeni za dojemanje tveganj pri inoviranju. Avtor (prav tam) 

ugotavlja, da pretirana formalizacija postopkov omejuje sposobnost zaposlenih za prilagajanje 

spremembam, kar posledično pomeni, da so tudi manj sposobni oceniti tveganja pri 

inoviranju. 

Pinchot (1985, 53) je opredelil deset pomembnih vplivnih dejavnikov za idealno inovacijsko 

okolje, ki jih v kombinaciji s politiko motivacijskega okolja (Quinn in Mueller 1963, 24) 

lahko poenostavimo v osem konceptov oblikovanja organizacije:  
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1. Samoselekcija: inovativne posameznike je treba spodbujati, da sprejmejo in se sami javijo 

za svojo vlogo pri inoviranju in bi morali zato tudi prejeti odobravanje s strani podjetja.  

2. Samoodločnost: inovatorjem v podjetju bi moralo biti dovoljeno, da sledijo svojemu 

poslanstvu, ne da bi se morali soočati z odločevalci, ki morda ne razumejo tehničnih 

podrobnosti ali tržnega potenciala. 

3. Dolgoročna diskrecijska pravica do virov: inovatorji v podjetju bi morali imeti 

diskrecijsko pravico in dostop do virov podjetja daljše časovno obdobje brez pretirane 

neposredne administrativne kontrole in analize. 

4. Toleranca do tveganj, neuspehov in napak: napake, pomote in napačni začetki bi se morali 

smatrati kot priložnosti za učenje. 

5. Neobremenjenost z medfunkcijskimi ovirami: inovatorjem v podjetju bi morali 

zagotavljati priložnost, da svoje majhne osredotočene time, sestavljene iz ljudi, ki 

prihajajo z različnih področij in funkcij, novačijo znotraj organizacije. 

6. Nagrajevanje: inovatorje v podjetju bi bilo treba nagraditi z novimi kariernimi možnostmi, 

ki se skladajo z njihovimi potrebami, in nagrajevati tiste odgovorne, ki podpirajo in 

vpeljujejo tehnološke spremembe. 

7. Izobraževanje: izobraziti managerje, da je med krčenjem aktivnosti največja priložnost biti 

inovator. 

8. Odgovornost: inovacijski proces mora vključevati time z različnih področij, vendar se 

predaja aktivnosti naslednjemu timu ne sme zgoditi brez vnaprejšnje očitne zaveze za 

nadaljevanje aktivnosti. 

Nekatere druge študije (npr. Miron, Erez in Naveh 2004, 175; Scott in Bruce 1994, 580; 

Shrivastava in Souder 1987, 25; Ahmed 1998, 33; Gudmundson, Tower in Hartman 2003, 3, 

itd.) opredeljujejo značilnosti, kot so kreativnost, opolnomočenje zaposlenih, svoboda in 

avtonomija ter prevzemanje tveganj, ki so obenem tudi značilnosti ad hoc kulture, kot 

značilnosti, ki spodbujajo inoviranje. Na drugi strani pa organizacijske kulture, ki težijo k 

stabilnosti in polnemu nadzoru, kot na primer hierarhična kultura, inoviranje zavirajo.  

Podobno trdita tudi De Jong in Den Hartog (2007, 51), ki sta v svojem delu navedla več 

primerov, kjer sta striktna kontrola in nadzor negativno vplivala na kreativno delovanje 

zaposlenih. Podobno tudi Amabile (1990, 72) opisuje raziskavo, v kateri je vodja neuspešnega 

tima izvajal prestrog nadzor nad zaposlenimi z uvajanjem nemogočih pravil ter ob tem porabil 

veliko časa za preverjanje izvedbe in aktivnosti tudi pri najbolj izkušenih zaposlenih. Pretiran 

nadzor lahko negativno vpliva tudi na osvajanje in uvedbo inovacije. Osredotočanje na to, da 

bi se izognili napakam (s pomočjo nadzora), bo najverjetneje pripeljalo do zatekanja k 

preverjenim in varnim rešitvam, izogibanju tveganjem, zmanjšalo bo raziskovanje in 

posledično inoviranje. Raziskava Hitta in drugih (1996, 767), ki je obravnavala investicije v 

raziskave in razvoj v 250 podjetjih v obdobju med 1985 in 1991, kaže celo na negativno 

korelacijo med striktno finančno kontrolo in internimi inovacijami, kot posledica vedenja 
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zaposlenih. Na drugi strani obstajajo tudi raziskave (Leonard in Swap 2005, 209), ki so 

pokazale, da je določena stopnja nadzora potrebna za zagotavljanje napredka procesov 

inoviranja in tekočih aktivnosti podjetja. Tako lahko sklepamo, da je odnos med nadzorom ter 

inovacijskim vedenjem v organizaciji podoben krivulji normalne porazdelitve, ki pomeni, da 

tako premalo kot preveč nadzora zavira inoviranje. 

Po prepričanju Zhanga in drugih (2008, 1012) morajo managerji inovacijsko aktivnih podjetij 

stremeti k ustvarjanju ad-hocratske organizacijske kulture, ki goji kreativnost, podjetništvo, 

odprtost, sprejemanje in prevzemanje tveganj. Na drugi strani se morajo organizacije izogibati 

hierarhični kulturi, ki poudarja interni nadzor, strogo sledenje pravilom ter interni 

usmerjenosti. 

Spodbude za inoviranje naj bi tako poleg oprijemljivih nagrad vključevale tudi 

neopredmetene oblike nagrad, ki so bolj neposredno povezane z osebnimi vrednotnimi 

potrebami podjetnih zaposlenih: avtonomijo z izzivi (npr. opolnomočenje za aktivno 

delovanje, inoviranje, prevzemanje tveganj, doseganje visokih ciljev), fleksibilnost (npr. 

izkazano zaupanje in zavzemanje za odkrivanje, učenje in prilagajanje) ter usmerjenost v 

prihodnost (npr. omogočanje zaposlenim vključevanje v strateške planske procese) (Zhang 

idr. 2008, 1012). 

Meng in Roberts (1996, 45) poročata o stilu vodenja, s katerim iščejo rešitve, ki izvirajo na 

podlagi poguma za sprejetje sprememb. Motivacijsko okolje inovacijskega podjetja se tako 

ustvari: 

- z jasno opredelitvijo vizije prihodnosti podjetja, ki usmerja zaposlene, da lahko svojo 

energijo za inoviranje porabljajo skladno s strategijo podjetja, 

- z jasno opredelitvijo vloge kreativne osebe v celotni organizaciji, 

- z minimiziranjem ovir za intra- in interorganizacijsko komuniciranje, 

- z omogočanjem večje avtonomnosti inovatorjev in ponujanje izzivov zanje, da uvedejo 

kreativne rešitve v pravem času, 

- z zamenjavo neučinkovitih kontrol ter z delegiranjem več odgovornosti tistim, ki so 

najbliže kupcem, 

- z iskanjem inovacij na vseh ravneh organizacije ter z odprtostjo in odzivnostjo na 

posameznikove ideje, obenem pa s priznanjem njihovih interesov in truda, 

- s toleriranjem produktivnega nekonformističnega stila. 

Oblikovanje inovacijske kulture mora zato potekati tako na ravni celotne organizacije – 

skupnosti, kot tudi na ravni posameznika. Na osebni ravni obstaja več motivacijskih 

dejavnikov, ki vzpodbujajo kreativno delovanje. Ključni naj bi bili sledeči (Ahmed 1998, 37): 
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Intrinsična proti ekstrinsični motivaciji 

Intrinsična motivacija je ključni spodbujevalec kreativnosti (Amabile 1990, 90; Barron in 

Harrington 1981, 439). Ekstrinsični dejavniki, kot so nagrade in ocenjevanja, negativno 

vplivajo na inoviranje, saj kot kažejo raziskave, preusmerjajo pozornost z 

»eksperimentiranja« k sledenju pravilom in tehnikalijam oziroma k izvajanju specifične 

naloge. Današnje razumevanje ocenjevanja kaže tudi na to, da ocenjevanje preusmerja 

pozornost stran od inoviranja, ker posamezniki ne želijo tvegati, saj bi lahko sprejemanje 

tveganj negativno vplivalo na njihove ocene. Ravno nasprotno, da bi bili kreativni, morajo 

posamezniki imeti svobodo pri sprejemanju tveganj, se igrati z idejami in razširjati njihov 

obseg možnih področij, s katerih lahko črpajo rešitve. 

Izzivanje posameznikov 

Odprte, nestrukturirane aktivnosti vzpodbujajo višjo stopnjo kreativnosti kot ozko usmerjene 

naloge. Ta pojav nastane kot posledica dejstva, da se ljudje pozitivno odzivajo na izzive, če 

imajo obenem dovolj prostora za generiranje novih rešitev. Očitno je, da posameznikom 

običajno ne primanjkuje kreativnosti, vendar jih pričakovanja organizacije omejijo oziroma 

vplivajo na posameznikovo nagnjenost k inoviranju (Shalley in Oldham 1985, 630). 

Spretnosti in znanje 

Kreativnost je odvisna tudi od določenih znanj, izkušenj, tehničnih spretnosti, nadarjenosti, 

itd. Ozko specializirane spretnosti imajo lahko pozitivne in negativne konotacije. Znanje ima 

lahko pozitiven vpliv na sposobnost razvoja novih spoznanj, medtem ko lahko ozko 

specializirane spretnosti omejujejo oziroma ožijo iskalno hevristiko in tako posledično 

omejijo širino novih pogledov. To lahko pripelje k funkcionalni »fiksaciji«. Na makro nivoju 

to pomeni, da organizacije privlačijo in izbirajo osebe s podobnimi lastnostmi. Organizacijsko 

kulturo kot tudi druge vidike organizacije je težje spremeniti tudi zaradi tega, ker so ljudje, ki 

jih organizacija privlači, nedovzetni za nove načine dojemanja. Če so spremembe vsiljene, se 

velikokrat zgodi, da osebe, ki jih je prejšnja organizacija privlačila, odidejo, saj se ne skladajo 

z novo sprejetim načinom kognitivnega dojemanja. Ta ugotovitev implicira tudi dejstvo, da 

bodo organizacijske dejavnosti (vključno z izobraževalnimi programi) vzpodbujale 

kreativnost le do te mere, kolikor potencialni in obstoječi člani organizacije dojemajo in 

sprejemajo te dejavnosti. 
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4 VREDNOTE MANAGERJEV – INOVATORJEV  

V poglavju 1.3 smo se že dotaknili stilov vodenja kot dela vedenjskega spektra managerjev 

inovacijsko dejavnih podjetij. Prav tako smo spoznali modele Connorja in Beckerja (2003, 

155) ter Englanda (1978, 36), kjer se vrednote manifestirajo skozi odnose in vedenje. Na tem 

mestu moramo poudariti, da kljub očitnim teoretičnim razlikam med vlogami inovatorja, 

podjetnika in managerja, avtorji med njimi ne razlikujejo, temveč se osredotočajo predvsem 

na vedenjske značilnosti inovatorjev, ki so jih v svojih ločenih raziskavah obravnavali avtorji, 

ki jih povzemamo v nadaljevanju: Deschamps (2005), Ahmed (1998), Meng in Roberts 

(1996), Shapero (1978), Trapani (2009). Zanimiva je tudi primerjava dveh podobnih 

znanstvenih del na tematiko inovatorstva, ki so jih napisali Dyer, Gregersen in Christensen 

(2011) na eni strani ter Denning in Dunham (2011) na drugi strani. Obe skupini sta 

identificirali več vedenjskih značilnosti uspešnih inovatorjev, ki bi jih lahko opredelili kot 

invencijsko dejavnost, podjetništvo in management obenem. Na podlagi opisanih vedenjskih 

značilnosti bomo nato poskusili identificirati vrednote, značilne za managerje inovacijsko 

dejavnih podjetij. 

V svojem delu Deschamps (2005, 31) opisuje lastnosti inovacijskih vodij. Z izrazom 

inovacijski vodja pojmuje tiste managerje, ki kreirajo in spodbujajo inovacijske procese, 

razvijajo in mentorirajo inovatorje ter gojijo inovacijsko kulturo v svojih podjetjih. Po 

njegovem mnenju imajo vsi inovacijski vodje raznolike značilnosti, še posebej v primerjavi s 

tradicionalnimi managerji. Izpostavlja naslednjih šest značilnosti, ki loči inovacijske 

šampione od ostalih vodij (Deschamps 2005, 31):   

 

- Nenavadna kombinacija kreativnosti in procesne discipline, s katero uvajajo nov izdelek 

ali storitev na tržišče. 

- Sprejemanje tveganj in neuspeha v povezavi z njihovim občutkom nujnosti učenja (njih 

samih in njihovih zaposlenih) na napakah. 

- Pogum za zaustavitev projektov, ne samo za njihovo začenjanje. Obenem pa tudi prefinjen 

občutek za sprejemanje odločitev, kdaj vztrajati in kdaj prenehati.  

- Občutek za oblikovanje in usmerjanje zmagovalnih timov ter sposobnost privabljanja in 

zadržanja inovatorjev. 

- Odprtost do zunanjih tehnologij in idej ter pripravljenost eksperimentiranja z njimi. 

- Visoka stopnja strasti in zavzetosti tako do njihovega poslanstva kot tudi do samega 

inoviranja in obenem sposobnost prenašanja strasti na njihovo osebje. 

Ahmed (1998, 35) govori o inovacijski sposobnosti posameznika. Inovacijsko sposobnost 

inovatorjev deli na osebnostne lastnosti inovatorjev in na njihove kognitivne dejavnike. 

Osebnostne lastnosti za inoviranje: 

- visoko vrednotenje estetskih lastnosti v osebnem doživljanju, 
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- široka področja interesov, 

- kompleksnost je privlačna, 

- visoka stopnja energije posameznika, 

- neodvisnost od obsojanja (ostalih, družbe), 

- intuicija, 

- samozavest, zaupanje vase, 

- sposobnost sprejemanja nasprotij, 

- dojemanje samega sebe kot kreativne osebe (Baron in Harrington 1981, 450), 

- vztrajnost, 

- intelektualna iskrenost (Amabile 1990, 89), 

- notranja točka nadzora (reflektivnost/introspektivnost) (Woodman in Schoenfeldt 1990, 

290). 

Ahmed (1998, 37) kljub splošnemu prepričanju, da je osebnost povezana s kreativnostjo, 

meni, da so poskusi uporabe zgornjega seznama kot indikatorja oziroma napovedovalca 

stopnje kreativnosti rezultatov v organizacijskem kontekstu preveč podvrženi nevarnostim in 

so, podobno kot poskusi izbire voditeljev na podlagi teorije osebnostnih lastnosti, uspešni z le 

manjšo verjetnostjo. Kljub temu zgornji seznam osvetli potrebo po osredotočanju na 

posameznike in po tem, katere značilnosti je treba podpirati, jih izvabiti iz posameznikov.  

Kognitivni dejavniki in inoviranje 

Tudi kognitivni dejavniki so povezani s sposobnostjo inoviranja. Rezultati raziskav 

dokazujejo, da so nekateri kognitivni dejavniki povezani s kreativnostjo. Na primer, v klinični 

psihologiji je znano, da obstajajo razlike v kognitivnem procesiranju različnih delov 

možganov, pri čemer levi možganski polobli pripisujejo racionalno razmišljanje, medtem ko 

desni polobli pripisujejo intuitivnost (Ahmed 1998, 35). 

Kognitivni parametri, ki vplivajo na kreiranje idej, so po Ahmedu (prav tam) sledeči: 

- sposobnost asociativnega razmišljanja, 

- tekoče pisno in govorno izražanje, 

- sposobnost figuralnega dojemanja, 

- izvirnost, 

- fleksibilnost, 

- sposobnost izražanja abstraktnih idej,  

- elaboriranost.  

Meng in Roberts (1996, 12) sta v svojem delu izpostavila dejstvo, da se še tako briljantne 

ideje ne morejo same uvesti na tržišče. Na podlagi svojih raziskav sta identificirala nekaj 

inovatorskih atributov: nadpovprečna stopnja energije za obvladovanje brezbrižnosti in 

odpora; vztrajnost in pogum, močan čut obvezanosti, zavzetosti (na primer močan produktni 
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sponzor, osrednja figura); usmerjenost v razvoj nasproti usmerjenosti v raziskave, močna 

potreba po dokazovanju in uspešnosti ter srednje močna (ne zelo močna) potreba po moči. 

Williamson (1974, 14) govori o desetih lastnostih inovatorja: superiorne konceptualne 

sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov, široko in generalistično gledanje, visoka 

stopnja samozavesti, močna sla, osnovna potreba po nadzoru in usmerjanju, pripravljenost 

sprejemanja tveganj, zelo realističen pogled na svet, srednje medosebne spretnosti, zadostna 

čustvena stabilnost, toleranca do občutka tesnobe ter dobra fizična pripravljenost.  

Shapero (1978, 193) ugotavlja, da mnogo podjetnikov prehaja skozi t. i. fazo "svobodne 

izbire", npr. med 27. in 37. letom starosti, med katero izkusijo relativno malo omejitev in so 

zato bolj nagnjeni k ustanovitvi novega podjetja. Quinn (1979, 368) je v svojih opažanjih 

opisal devet lastnosti podjetnikov: fanatična zavzetost, sprejemanje kaotičnih razmer, nizki 

začetni stroški (ravno ti so običajno povod za inoviranje), ni podrobnega nadzora, zaznava 

nizke stopnje tveganja, dolg časovni horizont, fleksibilna finančna podpora, ki ni omejena z 

birokracijo velikih organizacij, več sočasnih pristopov in orientacija na potrebe trga. Pinchot 

(1985, 56) je sestavil vprašalnik z dvanajstimi vprašanji za določitev, ali ima testirana oseba 

nagnjenost k podjetništvu. Ta vprašanja lahko strnemo v naslednje inovacijske kvalifikatorje: 

nagnjenost k perfekcionizmu, sposobnost za konceptualizacijo načinov za realizacijo ideje, 

samozavest in pogum, nagnjenost k izvajanju aktivnosti, ki so izven pristojnosti posameznika, 

pripravljenost k preizkušanju idej, četudi je verjetnost za neuspeh visoka ter nagrada za 

uspešnost neznana v danem trenutku (prav tam).  

V svoji longitudinalni študiji Trapani (2009, 23) podaja tudi dokaze, da je kreativnost še 

posebej pomemben napovedovalec uspešnosti izvajanja organizacijskih sprememb v času 

dezinvestiranja. Omenjena študija o voditeljstvu in kreativnosti je bila opravljena v podjetju 

Bell Systems v okviru AT&T. Njeni izsledki kažejo, da so mentalna sposobnost za 

kreativnost, toleranca do negotovosti in sprejemanje tveganj, ki so tudi značilnosti kreativnih 

ljudi, prav tako povezani z uspešnim vodenjem v negotovih okoljih (Moses in Lyness 1990, 

177). V povezavi z osebnostjo tako kreativni ljudje kot tudi voditelji izkazujejo samozavest, 

samoaktualizacijo, samostojnost, izvirnost, odprtost do novih izkušenj, fleksibilnost ter 

toleranco do negotovosti (Trapani 2009, 23).  

4.1 Vedenjske značilnosti inovatorjev po Dyerju, Gregersenu in Christensenu2 

Poglavitno vprašanje raziskave Dyerja, Gregersena in Christensena (2011, 12) je bilo, v čem 

se inovatorji razlikujejo od nas. Kljub splošnemu prepričanju, da je vzrok genetske narave, je 

raziskava pokazala, da sposobnosti niso samo rezultat genske dediščine, ki nam je položena v 

zibelko, temveč lahko te sposobnosti razvijemo. Temu najbolj pritrjuje študija Reznikoffa, 

Domina, Bridges in Honeymoona, ki so raziskovali kreativne zmožnosti 117 parov enojajčnih 

                                                           
2 Povzeto po Dyer, Gregersen in Christensen 2011. 
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in dvojajčnih dvojčkov. Testiranje z desetimi baterijami testov kreativnosti posameznikov 

med petnajstim in dvaindvajsetim letom starosti je pokazalo, da lahko le 30 odstotkov 

kreativnih sposobnosti pripišemo genskim vplivom. Prav nasprotno pa je testiranje pokazalo, 

da lahko 80 do 85 odstotkov uspešnosti na inteligenčnih testih pripišemo genom. Tako lahko 

sklepamo, da je splošna inteligenca odvisna od genskega materiala, medtem ko tega ne 

moremo trditi za kreativnost. Tudi druge raziskave so pokazale, da imajo Reznikoff in drugi 

prav: med 25 in 40 odstotkov tega, kar počnemo inovativnega, izvira iz genov. To pomeni, da 

lahko približno dve tretjini naših inovacijskih sposobnosti še vedno pridobimo z učenjem in 

vadbo. 

Če torej lahko inovatorje ustvarimo in ne le čakamo, da se rodijo, kako jih ustvariti? 

Raziskava (Dyer, Gregersen in Christensen 2011, 23), v kateri je sodelovalo več kot 500 

inovatorjev in skoraj 5000 vodilnih managerjev, je izluščila pet inovacijskih spretnosti, v 

katerih so inovatorji izrazito drugačni od tipičnih vodilnih managerjev. Prva in najbolj izrazita 

značilnost inovatorjev je asociativno razmišljanje ali asociiranje. Preostale štiri spretnosti 

(Dyer, Gregersen in Christensen 2011, 23) vzpodbujajo in sprožajo asociativno razmišljanje 

tako, da inovatorju nudijo večji nabor gradnikov, na podlagi katerih lahko gradi ideje. Te štiri 

spretnosti so: spraševanje (izzivanje?), opazovanje, mreženje in eksperimentiranje. 

Asociiranje 

Asociiranje se dogaja, ko poskušajo možgani združevati in osmisliti nove podatke. Ta proces 

pomaga inovatorjem iznajti nove poti z ustvarjanjem povezav med navidezno nepovezanimi 

vprašanji, idejami ter problemi. Inovativni preboji se največkrat zgodijo na presečiščih 

diverzificiranih panog in področij. Inovativni misleci združujejo področja, probleme in ideje, 

ki se ostalim zdijo popolnoma nepovezani. Eden najbolj znanih inovativnih podjetnikov Walt 

Disney je nekoč svojo vlogo v lastnem podjetju opisal kot kreativni katalizator. S tem je mislil 

predvsem na dejstvo, da sam sicer ni več risal animiranih likov ali oblikoval zabaviščne 

parke, temveč je združeval kreativne ideje, ki so nastajale po vsem podjetju. Inovativni 

voditelji počno ravno to: navzkrižno »oprašujejo« ideje v lastni glavi in glavah drugih. 

Združujejo navidezno nepovezane ideje, objekte, storitve, tehnologije ali celo panoge, da bi 

prišli do inovacije. To združevanje imenujemo asociiranje oziroma asociativno razmišljanje, 

kognitivno spretnost, ki je jedro inovatorjevega DNK. 

Kje se asociiranje dogaja? 

Inovativne ideje nastajajo in uspevajo na presečiščih raznolikih izkušenj. Bodisi lastnih, 

bodisi tujih. Skozi zgodovino so velike ideje nastale na križiščih kulture in izkušenj. Bolj kot 

so naše izkušnje raznolike, z večjo verjetnostjo lahko trdimo, da bo prišlo do naključne 

sinteze ideje. Preprosteje povedano, inovatorji se namenoma izpostavljajo situacijam in 

presečiščem panog, da bi odkrili nove poglede. Temu pojavu pravimo tudi »Medici efekt«. 

Gre za poimenovanje po zgodovinskem dogajanju, ko je v obdobju italijanske renesanse 
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družina Medici združila kreativne posameznike z najrazličnejših področij – kiparje, 

znanstvenike, pesnike, filozofe, slikarje, arhitekte ipd. – ter s tem povzročila pravo eksplozijo 

idej, po kateri je renesansa pravzaprav dobila svoje ime. Podobno se je v zgodilo v zadnjih 

desetletjih prejšnjega stoletja v Silicijevi dolini. V zadnjih letih pa so nosilec medsebojnega 

križanja pogledov in idej konference TED (Technology Entertainment and Design – 

Tehnologija Zabava in Oblikovanje), ki jih prirejajo tudi pri nas v Sloveniji. 

Spraševanje (dvom, preverjanje) 

Inovatorji so izurjeni spraševalci, ki imajo izrazito strast do vprašanj. Njihovo zanimanje 

pogosto preverja status quo. Radi sprašujejo: »Kaj bi se zgodilo, če poskusimo tole?« 

Inovatorji sprašujejo, da bi razumeli trenutno stanje, zakaj je stanje takšno in kako bi lahko to 

stanje izboljšali, spremenili. Njihova vprašanja vzbujajo nove poglede, povezave, možnosti in 

usmeritve. Raziskava (Dyer, Gregersen in Christensen 2011, 23) je pokazala, da inovatorji 

konsistentno dosegajo zelo visoko razmerje med vprašanji in odgovori, kjer so vprašanja 

bistveno številčnejša od odgovorov, obenem pa imajo vprašanja prav tako visoko vrednost kot 

dobri odgovori. 

Spraševanje je kreativni katalizator za ostala inovacijska vedenja: opazovanje, mreženje in 

eksperimentiranje. Inovatorji veliko sprašujejo, da bi lahko bolje razumeli trenutno in možno 

stanje. Ignorirajo dolgočasna vprašanja in raje izberejo nenavadna vprašanja, ki izzivajo 

zatečeno stanje in so pogosto grožnja rutini in ustaljenim pogledom. Vprašanja imajo torej 

potencial za vzgajanje kreativnih pogledov. Formulacija vprašanja in s tem tudi problema je 

tako bolj pomembna kot rešitev. Pred kratkim objavljena raziskava Mihalya 

Csikszentmihalyia je potrdila to domnevo, saj je ugotovil, da so bili Nobelovi nagrajenci v 

povprečju veliko uspešnejši oziroma so najbolj napredovali od tistega trenutka dalje, ko so 

našli pravo vprašanje ali pravilno oblikovali problem. Raziskava Dyerja, Gregersena in 

Christensena (2011, 68) je pokazala, da inovatorji sprašujejo mnogo več kot neinovativni 

posamezniki. Vprašanja inovatorjev so tudi bolj provokativna kot vprašanja neinovatorjev. 

Ugotovili so tudi, da so med posameznimi tipi inovatorjev vprašanja kot orodje za dosego 

rezultatov najbolj uporabljali prav inovatorji proizvodov. Sledijo jim start-up podjetniki in 

inovatorji procesov. 

Opazovanje 

Inovatorji so tudi zelo intenzivni opazovalci. Pozorno opazujejo svet okoli njih, vključno s 

strankami, produkti, storitvami, tehnologijami ter podjetji. Opažanja uporabijo za vpogled v in 

ideje za nove produkte, storitve, tehnologije. Med opazovanjem največkrat dobijo občutek o 

tem, kaj ne deluje. Pogosto tudi opazijo, da so posamezniki v drugih okoljih že našli (pogosto 

boljšo) rešitev za podoben problem. Medtem ko se predajajo opazovanju, inovatorji 

podzavestno združujejo in povezujejo navidezno nepovezane podatke, ki pogosto vzbudijo 
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nenavadne poslovne ideje. Njihova opazovanja zajemajo vse čute in so pogosto vzbujena z 

zanimivimi vprašanji. 

Dyer, Gregersen in Christensen (2011, 96) so v svoji raziskavi ugotovili, da je opazovanje 

ključna vedenjska lastnost odkrivanja za tiste inovatorje, ki so nagnjeni k generiranju 

poslovnih idej na podlagi dveh tipov opazovanj: 

1. opazovanje ljudi v različnih okoliščinah, ki poskušajo opraviti neko nalogo, in 

pridobivanje informacije o tem, kakšno nalogo želijo zares opraviti; 

2. opazovanje ljudi, procesov, podjetij ali tehnologij in vizija o rešitvi, ki jo lahko aplicirajo 

(morda z neko mero modifikacije) v drugačnem kontekstu. 

Po raziskavi Dyerja, Gregersena in Christensena (prav tam) inovatorji v povprečju dosegajo 

35 odstotkov boljše rezultate pri opazovanju od neinovatorjev.  

Mreženje 

Inovatorji veliko časa in energije porabijo z iskanjem in testiranjem idej preko diverzificirane 

mreže posameznikov, ki prihajajo iz zelo različnih okolij ter imajo zelo različne poglede. 

Namesto, da bi se preprosto družili in mrežili za vire, aktivno iščejo ideje tako, da se 

pogovarjajo z ljudmi, ki jim lahko nudijo tudi radikalno drugačen pogled na določeno zadevo. 

V tem se razlikujejo od vodij, ki zasledujejo običajne poslovne cilje in ki uporabljajo svoje 

mreže predvsem za dostop do virov. Inovatorji namreč izstopajo iz lastnega območja ugodja, 

da bi srečali ljudi iz drugačnih okolij in z drugačnimi pogledi, z namenom razširjanja lastnega 

znanja. 

Ločimo lahko torej uporabnike mrež virov in uporabnike mrež idej. Večina uspešnih 

managerjev je uporabnikov mrež virov, saj večinoma mrežijo, da bi prodali sebe, svoja 

podjetja ali vzpostavili odnose z ljudmi, ki posedujejo želene vire. Nasprotno, inovatorji 

veliko manj mrežijo, da bi dostopali do virov ali do napredovanja, temveč aktivno iščejo nove 

ideje in poglede, tako da govorijo z ljudmi, ki imajo raznolike ideje in mišljenje. Raziskava 

Dyerja, Gregersena in Christensena (2011, 115) je pokazala, da so inovatorji veliko boljši pri 

mreženju idej kot njihovi neinovativni vrstniki. Mreženje je ključna sposobnost inovatorja za 

ustanovitev novega inovativnega podjetja, saj mora obvladati tako mreženje idej kot virov.  

Osnovni princip mreženja idej je torej gradnja mostov v drugačno okolje znanja skozi 

interakcijo z osebami, s katerimi sami in naše ožje okolje običajno nimamo stika. Sociolog 

čikaške univerze Ron Burt (2004, 358) opisuje ta tip mreženja kot premoščanje »strukturnega 

prepada« oziroma prepada med različnimi družabnimi mrežami. Burt je intervjuval 673 

managerjev v velikih ameriških podjetjih na področju elektronike in ugotovil, da so managerji 

s širšo mrežo kontaktov, ki niso bili direktno povezani s preostalimi managerji v podjetju, 

konsistentno generirali boljše in v podjetju bolje sprejete ideje. Managerji z vezami preko 
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strukturnih vrzeli imajo hiter dostop do raznolikih, pogosto nasprotujočih si informacij in 

interpretacij, ki jim dajejo konkurenčno prednost pri iskanju in razvijanju dobrih idej. Burt 

(prav tam) je ugotovil tudi, da managerji z bolje ovrednotenimi idejami dosegajo boljše 

rezultate pri ocenjevanju storilnosti, imajo višje plače in pogosteje napredujejo kot njihovi 

vrstniki. 

Eksperimentiranje 

Ne nazadnje inovatorji nenehno preizkušajo in pridobivajo nove izkušnje ter pilotirajo nove 

ideje. Neumorno preizkušajo in odkrivajo svet, intelektualno in izkustveno. Pri tem so odprti 

za nasprotna prepričanja in sproti testirajo predpostavke. Obiskujejo nove kraje, preizkušajo 

nove stvari, iščejo nove informacije, poskušajo se naučiti nove spretnosti. Dobri 

eksperimentatorji namreč razumejo, da četudi spraševanje, opazovanje in mreženje nudijo 

podatke o preteklosti in sedanjosti, je le eksperimentiranje tisti proces, ki je najbolj primeren 

za generiranje podatkov o tem, kaj bo delovalo v prihodnosti. Velikokrat je eksperimentiranje 

tudi edini način, da lahko idejo razvijemo naprej. Inovatorjem nudi podatke o tem, kako dobro 

njihove ideje delujejo v praksi, in jim pomaga oblikovati revolucionarne poslovne modele po 

delih. Obenem tudi raziskave Likarja in drugih (2011, 93) kažejo, da je organizacijska klima, 

ki podpira odprtost, pomemben predpogoj za doseganje inovacijske vodilnosti.  

Raziskava Dyerja, Gregersena in Christensena (2011, 137) je pokazala, da so inovatorji, ki so 

ustanovili novo podjetje, in produktni inovatorji najboljši v eksperimentiranju. Svoje 

neinovativne vrstnike prekašajo več kot za polovico, kar pomeni, da je eksperimentiranje 

najznačilnejši atribut inovatorjev.  

Večina inovatorjev v raziskavi je izvajala vsaj enega izmed treh načinov eksperimentiranja. 

Prvi način je doživljanje novih izkušenj z odkrivanjem. Drugi način je razstavljanje stvari – 

tako fizično, kot intelektualno. Tretji način je testiranje idej s piloti in prototipi. Raziskava je 

pokazala, da so inovatorji generirali najboljše ideje, ko so bili vpleteni v enega izmed opisanih 

pristopov.  

Vseh pet značilnosti oziroma spretnosti – kognitivna spretnost asociiranja ter vedenjske 

spretnosti spraševanja, opazovanja, mreženja in eksperimentiranja – sestavljajo tako 

imenovan inovatorjev DNK ali programsko kodo za generiranje inovativnih poslovnih idej.  

4.2 Vedenjske značilnosti inovatorjev po Denningu in Dunhamu3 

Avtorja Denning in Dunham sta v svoji knjigi The Innovator's Way inovacijo definirala kot 

nov način ravnanja, ki ga je osvojila širša skupnost: »Inovacija je osvojitev nove prakse v 

skupnosti« (2010, 6). Ko družba osvoji novo prakso, se dejansko obveže na tri načine: najprej 

                                                           
3 Povzeto po Denning in Dunham 2010. 
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se obveže že samo s presojanjem prakse, drugič se obveže s prvim poskusom in tretjič, ko 

postane nova praksa običajen način ali vzorec ravnanja. 

V svojem delu Denning in Dunham (2010, 20) obravnavata osem praks, ki so značilne za 

inovatorje z ravnjo uspešnosti svojih inovacij, višjo od 50 %. Pri tem je najprej treba 

podrobneje opredeliti besedo praksa, ki po definiciji avtorjev pomeni: 

1. Splošno sprejet način ali vzorec ravnanja. 

2. Izvajanje poklica ali discipline. 

3. Razvoj spretnosti s ponavljanjem. 

4. Ime prostora človeških interakcij (zelo generična definicija skupnosti). 

Definicijo pod točko 1. avtorja uporabljata za primere, ko pripadniki skupnosti spreminjajo 

eno izmed svojih praks. Ko govorita o praksi inoviranja, imata v mislih definicijo pod točko 

2. Pri opisu osmih generativnih praks inovatorjev imata avtorja v mislih definiciji pod 

točkama 2 in 3, kar pomeni, da vsi inovatorji izvajajo in razvijajo svoje sposobnosti z vajo. 

Definicijo pod točko 4 avtorja uporabljata le pri opisih družbenih krogov, ki uporabljajo 

določeno prakso. 

Spinosa, Flores in Dreyfus (1997, 65) so z analizo širokega spektra inovacij opredelili skupni 

vzorec, ki so ga poimenovali Primarni inovacijski vzorec. Primarni inovacijski vzorec zajema 

sledeče korake: 

1. Inovatorji pri svojem delu ali v življenju naletijo na nekaj neharmoničnega, kar ostali 

spregledajo ali zanikajo. 

2. Neharmonije se oklepajo in pustijo, da jih zajame. Dojemajo jo kot uganko. 

3. Sčasoma odkrijejo, zakaj in kako ravnanje ostalih privede do neharmonije ali neuspeha. 

4. Inovatorji nato oblikujejo ali odkrijejo nov način (novo prakso) za odpravo neharmonije. 

Ta nov način izvira iz treh virov: 

a) Se že uporablja v ozadju ravnanja skupnosti, vendar ga je skupnost zanemarila ali 

pozabila. Oživitev tega načina se imenuje tudi artikulacija. 

b) Je marginalna praksa na obrobju zavedanja skupnosti in je običajno rezultat izuma. 

Osveščanje o praksi se imenuje rekonfiguracija. 

c) Je standardna praksa neke druge skupnosti, ki se lahko dokumentira in prenese v 

prakso ciljne skupnosti. Uvoz prakse se imenuje navzkrižno prilagajanje. 

5. Inovatorji se popolnoma zavzamejo za osvojitev nove prakse v njihovi skupnosti. 

Med študijem zgodb o uspešnih inovacijah in intervjujev s serijskimi inovatorji sta Denning 

in Dunham (2010, 24) odkrila univerzalnost vzorca, ki se pojavlja pri skoraj vseh uspešnih 

inovacijah. Z analizo ravnanja serijskih inovatorjev sta ugotovila, da so ta ravnanja vodila k 

osmim rezultatom oz. posledicam, po katerih sta ta ravnanja tudi poimenovala. Ravnanje 
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uspešnih inovatorjev kaže na zavzetost za dosego določenih ciljev, rezultatov oz. posledic. 

Avtorja sta opredelila inovacijske prakse takole (Denning in Dunham 2010, 24): 

1. Zaznavanje: obveščanje o novih priložnostih, ki prinašajo vrednost skupnosti. 

2. Snovanje: oblikovanje privlačne zgodbe, kako bi lahko bil svet boljši, če se nova 

priložnost udejanji. 

3. Ponujanje: predstavitev predlagane prakse (vodjem) skupnosti, ki se zavzame(jo), da 

bo(do) priložnost poskusila/(i). 

4. Osvajanje: člani skupnosti se zavzamejo, da bodo novo prakso poskusili prvič. 

5. Zagotavljanje obstoja: člani skupnosti se zavzamejo, da bodo novo prakso uporabljali vso 

njeno uporabno dobo. 

6. Izvajanje: izvajanje začrtanih planov, ki vzpodbujajo in vzdržujejo stopnjo osvajanja. 

7. Vodenje: proaktivno zasledovati in proizvajati rezultate iz prejšnjih šestih praks ter 

premagovanje ovir, ki se pojavijo pri tem. 

8. Ponotranjenje: doseganje stopnje spretnosti pri vsaki izmed praks, ki jih naredi 

avtomatične, podzavestne ter običajne tudi v kaotičnih razmerah. 

Ugotovila sta (Denning in Dunham 2010, 24) tudi, da ima vsaka izmed osmih praks somatski 

in pogovorni vidik. Somatika je disciplina, ki se ukvarja z integracijo uma in telesa. Somatski 

vidik osmih praks se torej kaže v telesnih reakcijah in čustvih, ki spremljajo govorico. 

Poglavitno vlogo somatski vidik prevzame pri osmi praksi – »ponotranjenju«. 

Struktura osmih praks je prikazana v spodnji tabeli. Prvi dve praksi sta osrednja dejavnost 

izumljanja. Naslednje tri prakse so osrednja dejavnost osvajanja. Vseh pet praks običajno 

inovatorji izvajajo v zaporedju. Vsaka izmed treh zadnjih praks ustvarja okolje za učinkovito 

izvajanje prvih petih praks. Kljub temu da so izvedba, vodenje in ponotranjenje temelj ostalim 

praksam, so še posebej pomembne za inoviranje, saj je treba hkrati izvesti inovacijske zaveze 

(zaobljube), proaktivno promovirati inovacijo in obenem imeti posluh za mnenje ljudi okoli 

sebe. 

V realnosti se spodaj opredeljenih osmih praks ne izvaja v zaporedju, temveč inovatorji 

nenehno prehajajo od ene k drugi in pri tem ves čas izboljšujejo rezultate prejšnjih korakov, 

zato je bolje, če o praksah razmišljamo kot o paralelnih aktivnostih.  

Narava praks omogoča, da lahko vsaki izmed njih opišemo strukturo s somatskega in 

pogovornega vidika. Opis vsake prakse ima tako dva dela. Anatomija prakse opisuje prakso 

med ugodnim potekom, ko gre vse po načrtih in dosegamo želene cilje. Drugi del opisuje 

značilne težave, ki se najpogosteje pojavijo med izvajanjem določene prakse. Med izvajanjem 

določene prakse inovator zasleduje želene rezultate in se spopada s težavami, ki se pri tem 

pojavljajo. 
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Preglednica 2: Struktura inovacijskih praks 

Osrednje delo izumiteljstva 1. Zaznavanje 

2. Snovanje 

Osrednje delo osvajanja 3. Ponujanje 

4. Osvajanje 

5. Zagotavljanje obstoja 

Okolje za ostale prakse 6. Izvajanje 

7. Vodenje 

8. Ponotranjenje 

Vir: Denning in Dunham 2010, 26. 

Ob opazovanju uspešnih in neuspešnih inovacij sta Denning in Dunham (2010, 27) opredelila 

naslednje značilnosti osmih praks: 

1. V osnovi so prakse pogovori. Vsaka izmed praks se manifestira kot pogovor, ki ga vodi 

inovator k želenemu rezultatu in zaključku. 

2. So univerzalne. Vsak inovator in vsaka inovativna organizacija na tak ali drugačen način 

izvaja vse prakse. 

3. So ključne. Če s katero izmed praks ne uspemo doseči želenega rezultata, bo neuspešen 

celoten inovacijski proces. 

4. So ponotranjene. Manifestirajo se v telesnih navadah, ki ne zahtevajo nobenega 

razmišljanja ali pomislekov, da bi jih izvedli. Misli so usmerjene v strateške izzive in ne v 

samo izvedbo praks. 

Zaznavanje in občutenje  

Praksa zaznavanja in občutenja stremi k generiranju novih priložnosti (Denning in Dunham 

2010, 137). Vključuje štiri strategije:  

- Preiskovanje virov, ki usmerja pozornost na stvari, ki jih drugače ne bi opazili.  

- Proces učenja, ki nam pomaga izvedeti čim več o skupnosti in njenih značilnostih. 

- Špekuliranje, ki zajema razglabljanje o možnostih za ustvarjanje sinergij med različnimi 

opazovalci in iskanje novih okvirov.  
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- Zaznavanje subtilnih občutkov, ki sporočajo novo, še nejasno artikulirano priložnost 

oziroma neharmonijo. 

Osrednja tema vseh štirih strategij je interakcija z ljudmi, saj imajo drugačen pogled od nas in 

nam lahko pomagajo videti stvari, ki jih sami ne vidimo. Bolj kot imajo opazovalci drugačen 

pogled, bolj lahko pomagajo inovatorju. Kljub temu da je praksa zaokrožena celota, štiri 

strategije pripomorejo k lažjemu osvajanju in vzdrževanju prakse. Oviri pri izvajanju prakse 

sta najpogosteje nepozornost in slepota. Da bi se jima izognili, avtorja (Denning in Dunham 

2010, 137) predlagata, da se naj čim bolj posvetimo razširjanju našega zavedanja in 

poskušamo poiskati nove okvire. To lahko predvsem dosežemo z interakcijo z drugimi, saj 

raziskava kaže, da imajo uspešni inovatorji veliko večje družbeno omrežje kot neinovativni 

posamezniki.  

V teoriji je mogoče ločiti iskanje novih priložnosti in ugotavljanje vrednosti nove priložnosti 

za ljudi. V praksi pa se izkaže, da ti dve značilnosti razvijamo sočasno. Razlog je v tem, da je 

bistvo inovacije vedno prevzem ali osvajanje (adopcija) in ljudje bodo novost osvojili le, če 

bodo videli v tem prednosti in koristi. Prav zato se moramo naučiti zaznavati ideje, ki jih 

ljudje cenijo in bolj ko znamo prisluhniti tegobam, boljši bomo pri generiranju idej, ki jih ceni 

širša množica. 

Ko imamo priložnost z neko vrednostjo za skupnost, je naslednja naloga skomunicirati to 

priložnost ciljni publiki, na katero želimo vplivati. 

Snovanje  

Snovanje je kristaliziranje tistega, kar je bilo zaznano v prvi praksi. Snovanje je pravzaprav 

praksa pripovedovanja zgodb o priložnostih v prihodnosti, ki jih bo ustvarila osvojitev 

inovacije. Inovator pripoveduje zgodbo o boljšem svetu, ki bi se uresničil, če bi ljudje osvojili 

inovacijo. Zgodba je živa, privlačna, zanimiva in spodbuja k dejanjem. Vpliva na čustva 

poslušalcev in jih usmerja k želenemu cilju ali stran od nekega stanja. Strukture inovativnih 

zgodb lahko uvrstimo v enega izmed šestih glavnih vzorcev: privlačna prihodnost, odbijajoča 

preteklost, ekstrapoliranje trendov, scenariji, nove igre ter svetovna pripoved.  

- Privlačna prihodnost je zgodba o okolju, ki je zelo privlačen za poslušalca in ga motivira k 

doseganju. 

- Odbijajoča preteklost je zgodba, ki kliče k begu od neželenega okolja. Preteklost je 

prikazana kot odvratno stanje, ki se nadaljuje tudi v sedanjem trenutku, tako da poslušalca 

motivira k odmiku od tega stanja in osvajanju nove prakse. 

- Ekstrapoliranje trendov je način pripovedovanja zgodbe, kjer poslušalca informiramo o 

trendih do sedanjega trenutka in jih ekstrapoliramo v prihodnost in tako špekuliramo o 

priložnostih, ki izhajajo iz tega. 
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- Scenariji so kratke zgodbe, ki prikazujejo različne prihodnosti kot posledica sprejemanja 

odločitev v sedanjem trenutku. 

- Nove igre so zgodbe o privlačnih novih načinih ravnanja, ki se razlikujejo od 

tradicionalnih. Pripovedovalec trdi, da trenutna »igra« ni več primerna, in obenem, da bo 

»nova igra« prinesla blagostanje. 

- Svetovna pripoved umešča želeno stanje v širši družbeni in zgodovinski kontekst ter tako 

skuša poslušalca prepričati o prednostih in ga motivirati k osvajanju inovacije (Denning in 

Dunham 2010, 163). 

Zgodba (ali tudi manifest) inoviranja je najbolj podobna primarnemu inovacijskemu vzorcu 

(Denning in Dunham 2010, 169). 

Pripovedovanje je bistvena podlaga za pripravo ciljne populacije za osvajanje inovacije. 

Ponujanje 

Ponujanje ni enkraten dogodek, temveč proces, v katerem se ponudba skozi čas in s pogovori 

z ljudmi – ciljno skupnostjo – preoblikuje v čim bolj sprejemljivo in privlačno rešitev zanje. 

Ponudba, ki je potrebna za uspešno inovacijo, je bolj zapletena od običajne prodajne ponudbe. 

Je proces pogovorov, ki vodi k sprejetju sporazumov s skupnostjo poslušalcev, ki se obvežejo 

za osvojitev nove prakse in vzajemnih dejanj, kot so na primer plačilo, priprava okolja ali 

opustitev starih praks. Ponudbeni proces ima štiri glavne elemente: 

- Pripravljenost inovatorja, da ponudi svojo inovacijo ciljni skupnosti, ter njegova priprava 

na ta proces. 

- Dejanje ponudbe, ki je dejansko ponudba v ožjem pomenu besede. 

- Odziv ciljne skupnosti, ki je pravzaprav ocena ponudbe z vidika vrednosti, zaupanja in 

zadovoljstva s strani potencialnih končnih uporabnikov ter vpliva na njihovo 

pripravljenost za osvojitev inovacije. Sposobnost inovatorja, da prisluhne ocenam 

potencialnih uporabnikov inovacije in nato prilagodi ponudbo njihovim potrebam, je 

osrednji element prakse. 

- Pričakovanje potrditve ponudbe, ki zajema vse potrebne korake, da lahko inovator doseže 

želeni rezultat in uspešno obvladuje tveganja. 

Zgornji elementi se ciklično ponavljajo v procesu razvoja ponudbe do točke, ko bo ponudba 

pri potencialnem končnem uporabniku vzbudila zaupanje o tem, da bo inovacija zadovoljila 

njegova pričakovanja in prinesla vrednost. V tej točki se potencialni končni uporabnik prelevi 

v uporabnika. 

Osvajanje 

 Osvajanje se zgodi trikrat. Prvič, ko se prvi pripadniki neke skupnosti zavestno pri sebi 

odločijo poskusiti novo prakso. Drugič, ko to prakso dejansko  preizkusijo, in tretjič, ko se 
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odločijo novo prakso uporabljati v standardnem procesu. Prva osvojitev je rezultat predhodne 

prakse ponudbe, druga osvojitev je rezultat prakse osvajanja, medtem ko je tretja osvojitev 

rezultat prakse obstoja.  

Praksa osvajanja ne zajema le priprave dobre ideje in zavijanje te ideje v celofan dobre 

zgodbe, temveč zahteva tudi veliko posluha in razumevanja družbenih omrežij ciljnega 

občinstva. Pomeni ustvarjanje nezamenljive vrednosti inovacije ob sočasnem premagovanju 

naravnega odpora nekaterih pripadnikov ciljne skupnosti do sprememb. 

Denning in Dunham (2010, 189) v svojem delu opisujeta različne modele procesa osvajanja, 

med katerimi izpostavita predvsem Rogersov difuzijski model osvajanja in Schonov model 

učečih se mrež. Rogersov model osvajanja poudarja predvsem komunikacijski proces v 

družbenem sistemu, ki je ključen za osvajanje novih tehnologij. Informacija o inovaciji se širi 

od inovatorja do članov skupnosti skozi različne komunikacijske kanale. 

Osrednja ideja Schonovega modela je, da je inovacija sprememba načina vedenja družbenega 

sistema. Sprememba zajema transformacijo strukture, koncepta in tehnologije, zato je zelo 

verjetno, da se bo družbeni sistem aktivno uprl spremembi. Ta pojav Schon poimenuje 

dinamična konservativnost (prav tam).  

Avtorja (Denning in Dunham 2010, 191) zgoraj opisana modela združita in opišeta naslednje 

elemente procesa osvajanja: razumevanje mreže, poslušanje in interakcija z mrežo, zlitje okoli 

upora, rekrutiranje podpornikov in zaveznikov ter učenje o tem, kaj mreža ceni. Njun model 

tako govori o naporu inovatorja, da v ciljni skupnosti premaga aktiven upor proti 

spremembam, k čemur se skupnost nagiba po naravi. Inovatorji se morajo tako nenehno 

spopadati z uporom proti njihovim ponudbam, zato v svojem družbenem omrežju potrebujejo 

zaveznike. Prav tako pa se morajo od mreže učiti o tem, kaj mreža ceni in kaj ne, nenehno 

morajo prilagajati in izpopolnjevati svojo inovacijsko zgodbo. 

Uspešno začetno osvajanje ne zagotavlja tudi dolgoročnega prevzema inovacije v mreži. 

Ljudje bodo morda nepričakovano izkusili pomanjkljivosti in se odločili, da ne bodo osvojili 

prakse. To nas pripelje k peti praksi – obstoju, ki se ukvarja z uspešno integracijo nove prakse 

globoko v družbenem omrežju. 

Zagotavljanje obstoja 

Zagotavljanje obstoja je tretja in zadnja praksa triade osvajanja. Bistvo te prakse je obdržati 

relevantnost in uporabnost inovacije tudi po osvojitvi. Obstoj je odvisen od mnogih 

dejavnikov, kot so na primer: preprostost priučitve, podpora, dobava, vzdrževanje, udobje itd. 

Inovacija bo tako obstala, če bo uspela obdržati več vrednosti kot druge možnosti, če bodo 

operativni stroški nižji kot prihodki, če ne bo ustvarjala nepotrebnega neudobja in če se je 

bodo lahko uporabniki preprosto priučili. 
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Da bi inovatorji to lahko dosegli, se morajo osredotočiti na štiri področja: integracijo prakse v 

obstoječe okolje, omogočanje nove prakse, podpora nove prakse ter obvladovanje upora. 

Namen integracije je razumevanje, kako trenutna skupnost deluje. To razumevanje inovatorju 

omogoča oceno o načinu pristopa do ostalih treh področij. Omogočanje je ustvarjanje 

spodbujevalnega okolja za osvajanje inovacije, kjer gre predvsem za princip od zgoraj 

navzdol, torej za vzpodbujanje uporabe nove inovacije s strani managementa. Na področju 

podpore nove prakse mora vodstvo poskrbeti za pomoč in nagrajevanje članov skupnosti, ki 

se želijo priključiti novi praksi. Še posebej v zgodnjih fazah osvajanja potrebujejo uporabniki 

veliko pomoči pri osvajanju. Pri obvladovanju upora se morajo inovatorji spopasti z 

nasprotovanjem posameznikov ali skupin, ki jih spremembe zadevajo. Upor je lahko 

posledica več dejavnikov, glavni viri pa so: zmanjšana vloga in moč v družbi, omahovanje, 

percipirani obratovalni stroški so previsoki ali pa spremembe predstavljajo grožnjo trenutnim 

vrednotam in prepričanjem v ciljni skupini.  

Praksa zagotavljanje obstoja je pogosto najtežavnejša praksa, saj v tej fazi obstaja veliko 

možnosti za neuspeh. 

Izvajanje 

V inovacijskem procesu se pojem izvedba nanaša na dobavo obljubljenih prednosti. Čeprav je 

na prvi pogled videti praksa kot izvajanje nalog, pa Denning in Dunham (2010, 238) prakso 

opisujeta predvsem z vidika pogovorov inovatorjev s ciljno publiko. Da bi lahko inovator 

uspešno vpeljal inovacijo, mora imeti specifična znanja področja ter obenem komunikacijske 

sposobnosti. Praksa izvedbe namreč od inovatorja zahteva osredotočanje na oblikovanje 

takšnih pogovorov, ki producirajo zavezo k delovanju in uporabi inovacije.  

V svojem delu avtorja (Denning in Dunham 2010, 234) ugotavljata, da je za prakso izvedbe 

ključno ustvarjanje in obvladovanje zaupanja uporabnikov do inovatorja. Trdita, da brez 

zaupanja ne more biti inovacij, saj osvajanje zahteva zaupanje prvih uporabnikov, da bo 

rezultat uporabe inovacije pozitiven. Zaupanje je torej neke vrste stava na to, da bo inovator 

dobavil obljubljeno korist. Zaupanje temelji na oceni kupca, da je inovator:  

- kompetenten in sposoben, spreten, 

- odkrit, 

- zanesljiv, 

- učinkovit in stroškovno racionalen, 

- spoštljiv do interesov drugih, 

- skrbeč, 

- iskren, 

- pravičen. 
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Obenem pa mora inovator znati »upravljati« z zadovoljstvom končnih uporabnikov. Gre za 

prakticiranje redne komunikacije s kupci, iskanje sledi potencialnega nezadovoljstva ter 

prilagoditi pričakovanja kupca, proces/produkt ali pogodbo s kupcem, da bi zagotovili 

njegovo zadovoljstvo. Praksa izvedbe je tako dejansko zagotavljanje zadovoljstva kupca in 

izpolnjevanje pričakovanj, ki jih je inovator ustvaril s predhodnimi praksami. 

Vodenje 

Vodenje je sposobnost in spretnost ustvarjanja priložnosti ter dejavnosti drugih skozi dialog, 

ki vzbuja njihovo zavzetost za novo prihodnost (Denning in Dunham 2010, 241). Vključuje 

vse ostale prakse z namenom zagotavljanja tistih dejavnosti, ki generirajo sledilce inovacije. 

Obstaja mnogo stilov vodenja, pri čemer je v primeru inoviranja najprimernejši tisti, kjer 

vodja iniciira gibanje in se nato umakne s poti sledilcem tako spretno, da mislijo, da so to 

izvedli sami. Ostali stili vodenja namreč ne producirajo tako globoke osebne zavzetosti 

posameznika, da bi se držali nove prakse. 

Vodja mora za izvedbo takšnega stila vodenja posedovati naslednje vrline: 

Skrb – osredotočanje na to, kakšne skrbi imajo ljudje in kako jih lahko rešimo. 

Vztrajnost – sposobnost vzdrževanja visoke ravni zavzetosti skozi daljše časovno obdobje ter 

poskušanje kljub uporu ali ponavljajočemu se neuspehu. 

Skromnost, ponižnost – sposobnost potlačitve lastnih mnenj in interpretacij, poslušanja drugih 

in izkazovanja iskrenega zanimanja za druge in okolje. 

Obvladovanje in toleranca do tveganj – sposobnost sprejemanja in prenašanja fizičnega 

neugodja ter tesnobe, ki spremljajo tveganja. 

Usodnost – imeti občutek, da so lastna dejanja v službi višjega cilja, ki pomeni dobro za vse, 

ter da skupno dobro privlači vodjo.  

Osredotočenost – sposobnost artikulacije osrednjih principov, za katere se zavzema, ter se ne 

prepusti zanimivim motnjam. 

Vrednost – sposobnost opredelitve in dobave vrednosti, kot je bilo obljubljeno. 

Pogum – sposobnost soočanja z grožnjami in nevarnostmi, četudi sta ogrožena dobrobit ali 

sloves vodje. 

Etičnost – sposobnost delovanja v skladu z etičnimi načeli ob izvajanju vseh aktivnosti 

vodenja. 
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Vodenje in inoviranje se prepletata na mnogo načinov, ki so odsev enega: spreminjanje 

prihodnosti za celotno skupnost. Vrline, ki smo jih našteli zgoraj, niso zagotovilo za uspešnost 

inovacije, vendar jih je koristno gojiti, saj povečujejo voditeljski vpliv z ustvarjanjem večjega 

zaupanja pri osvajalcih. Dva najpomembnejša vidika vodenja sta skrb in moč. Namen vodenja 

je namreč pomoč ljudem, da bi poskrbeli za stvari, ki jih cenijo – imeli »skrbeče srce«. Moč 

pa je sposobnost vplivanja na ljudi tako, da bi lahko bolje skrbeli. 

Ponotranjenje 

Največji izziv inovatorja je pripraviti ciljno skupnost, da ponotranji novo prakso. To pomeni, 

da začnejo govoriti drugače, drugače delovati, drugače občutiti in tudi drugače videti svet 

okoli sebe. Da bi lahko inovator premagal ta izziv, mora doseči soglasje na treh področjih: 

jezika, telesa in čustev-razpoloženja. Seveda so vsa tri področja medsebojno povezana in se 

prekrivajo. S povezovanjem telesa in duha se ukvarja veda somatike, ki v starogrščini pomeni 

sožitje uma, čustev in telesa.  

Vsa naša izkustva, interakcije in komunikacija z drugimi se odražajo v naših telesih. Telesne 

reakcije so najvplivnejši in osnoven del našega vpliva na druge. Četudi del prvih sedem praks 

sestavlja somatska komponenta, je ta praksa bistvena za doseganje odličnosti pri izvajanju 

omenjenih praks. Poudarek pri tej praksi je predvsem na somatskem zavedanju, premagovanju 

pogojnih refleksov/nagnjenj ter zlitje. Zlitje je najvišji nivo inovatorjevih sposobnosti. Pomeni 

zelo globoko razumevanje skrbi, počutja in razpoloženja sebe in drugih. Razumevanje 

lastnega neugodja v različnih situacijah lahko pomaga inovatorju pri razumevanju in 

reševanju nelagodja njegove ciljne skupine pri osvajanju inovacije ali nove prakse. Avtorja 

(Denning in Dunham 2010, 286) predlagata številne tehnike, kako lahko z obvladovanjem in 

nadzorovanjem govorice telesa in avtomatskih odzivov uspešneje vplivamo na hitrejše 

sprejemanje inovacije. 

V tem poglavju smo obravnavali predvsem teoretične okvire, ki se osredotočajo na 

osebnostne lastnosti posameznika inovatorja. Ker glede na trditve Englanda (1978, 35) vemo, 

da so dejanja in ravnanje inovatorja najočitnejši indikatorji posameznikovih vrednot, smo na 

podlagi obravnavane literature v nadaljevanju izdelali pregled značilnih ravnanj inovatorjev in 

z njimi povezanih vrednot. 
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4.3 Povzetek pregleda literature o vrednotah inovatorja 

Pri pregledu literature smo identificirali večje število različnih lastnosti, značilnosti in 

ravnanj, ki naj bi jih po mnenju različnih avtorjev imeli inovatorji. S spodnjo preglednico 

želimo ustvariti celovit pregled obravnavanih znanstvenih del o značilnostih inovatorjev. Ne 

nazadnje želimo za namene raziskovalno-analitičnega dela prevesti identificirane značilnosti 

inovatorjev na skupni imenovalec. V raziskavi smo uporabili metodo RVS (Rokeach Value 

Survey), zato smo poskušali vsaki značilnosti oziroma ravnanju, ki so jih navedli avtorji (v 

spodnji tabeli stolpec Značilnosti/ravnanja inovatorjev), pripisati določeno vrednoto iz nabora 

vrednot vprašalnika RVS.  

V stolpcu Vrednote RVS smo pripisali vrednote, ki pomensko najbolj ustrezajo opisom 

tipičnega inovatorja, ki so jih navedeni avtorji opredelili v svojih raziskavah. Pri tem smo 

uporabili znak »+« za tiste vrednote, ki naj bi po mnenju avtorjev pozitivno pripomogle k 

inovacijski dejavnosti, in znak »-« za tiste vrednote, ki naj bi po mnenju avtorjev zavirale 

inovacijsko dejavnost. 

 

Preglednica 3: Pregled avtorjev, značilnosti inovatorjev in pripisanih vrednot 

Avtor(ji) Značilnosti managerjev/inovatorjev Vrednote po RVS 

Roberts Nadpovprečna stopnja energije za 

obvladovanje nedovzetnosti in odpora; 

vztrajnost in pogum, močan čut 

obvezanosti, usmerjenost v razvoj nasproti 

usmerjenosti v raziskave, močna potreba 

po dokazovanju in uspešnosti ter srednje 

močna (ne zelo močna) potreba po moči. 

+ Ambicioznost, sposobnost, 

pogum, odgovornost, 

razgledanost, družbena 

prepoznavnost. 

Denning in 

Dunham 

Skrb, vztrajnost, skromnost, ponižnost, 

obvladovanje in toleranca do tveganj,  

osredotočenost, pogum, etičnost. 

+ Razgledanost, notranja 

harmonija, domiselnost, 

sposobnost, poslušnost, pogum, 

samodisciplina. 

Trapani Samozavest, samoaktualizacija, 

samostojnost, odprtost do novih izkušenj, 

fleksibilnost ter toleranca do negotovosti.  

+ Samospoštovanje, 

samostojnost, razgledanost, 

vznemirljivo življenje. 
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Avtor(ji) Značilnosti managerjev/inovatorjev Vrednote RVS 

Dyer, 

Gregersen in 

Christensen 

Asociiranje, spraševanje, opazovanje, 

mreženje, eksperimentiranje. 

+ Razgledanost, pogum, 

družbena prepoznavnost, 

domiselnost, intelektualnost, 

sposobnost, modrost, resnično 

prijateljstvo.  

- Ugodje (spraševanje), udobno 

življenje (eksperimentiranje). 

Ahmed  Konsistentnost, prilagodljivost ali 

sposobnost za interne spremembe kot 

reakcija na zunanje pogoje, občutek 

poslanstva oziroma dolgoročna vizija, 

široka področja interesov, kompleksnost je 

privlačna, neodvisnost od obsojanja 

(ostalih, družbe), samozavest, zaupanje 

vase, kreativnost, vztrajnost, pozitivno 

dojemanje izzivov, sposobnost 

asociativnega razmišljanja, izvirnost. 

+ Svoboda, logika, 

samospoštovanje, razgledanost, 

domiselnost, pogum, 

sposobnost, intelektualnost, 

občutek izpopolnjenosti, 

odgovornost, vznemirljivo 

življenje, samodisciplina. 

- Poslušnost (neodvisnost).  

Deschamps Kreativnost, procesna disciplina, 

sprejemanje tveganj in učenje na napakah, 

pogum, odprtost, strast in zavzetost, timsko 

delo, eksperimentiranje. 

+ Razgledanost, domiselnost, 

pogum, samodisciplina, pomoč, 

sposobnost, prizanesljivost, 

intelektualnost, ambicioznost. 

Likar idr.  Vztrajnost, visoka izobraženost, timsko 

delo. 

+ Samodisciplina, 

intelektualnost, pomoč, 

prizanesljivost. 

Shapero Fanatična zavzetost, zaznava nizke stopnje 

tveganja, dolg časovni horizont in 

orientacija na potrebe trga. 

+ Ambicioznost, pogum, 

občutek izpopolnjenosti, 

odgovornost.  

- Ugodje (časovni horizont), 

udobno življenje (časovni 

horizont). 
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Avtor(ji) Značilnosti managerjev/inovatorjev Vrednote RVS 

Williamson Superiorne konceptualne sposobnosti in 

sposobnosti za reševanje problemov, 

široko generalistično/splošno gledanje, 

visoka stopnja samozavesti, močna sla, 

osnovna potreba po nadzoru in usmerjanju, 

pripravljenost za sprejemanje tveganj, zelo 

realističen pogled na svet, srednje 

medosebne spretnosti, zadostna čustvena 

stabilnost, toleranca do občutka 

tesnobnosti ter dobra fizična pripravljenost. 

+ Domiselnost, razgledanost, 

samospoštovanje, pogum, 

intelektualnost, sposobnost, 

zdravje, samodisciplina, 

notranja harmonija, 

ambicioznost. 

- Mir na svetu (realističen 

pogled), lepota (realističen 

pogled), družbena 

prepoznavnost (medosebne 

spretnosti), prizanesljivost 

(medosebne spretnosti). 

Pinchot  Nagnjenost k perfekcionizmu, sposobnost 

za konceptualizacijo načinov za realizacijo 

ideje, samozavest in pogum, nagnjenost k 

izvajanju aktivnosti, ki so izven 

pristojnosti posameznika, pripravljenost k 

preizkušanju idej, četudi je verjetnost za 

neuspeh visoka ter nagrada za uspešnost 

neznana v danem trenutku. 

+ Samospoštovanje, pogum, 

ambicioznost, razgledanost, 

intelektualnost, sposobnost, 

samodisciplina. 

- Poslušnost (pristojnosti), 

lojalnost (pristojnosti). 

Quinn Vizija (prihodnost), kreativnost 

(preseganje okvirov), avtonomija 

(pripravljenost za tveganje)  in 

fleksibilnost. 

+ Samostojnost, pogum, 

svoboda, domiselnost, 

sposobnost. 

- Poslušnost (avtonomija). 

Z izvedeno primerjavo opisov značilnosti so glede na mnenja avtorjev z inovativnostjo 

največkrat povezane vrednote inovatorjev: pogum (9), razgledanost/odprtost (8), sposobnost 

(7), domiselnost (6), samodisciplina (6), intelektualnost (6) in ambicioznost (5). Številke v 

oklepajih poleg vrednot pomenijo število omemb v zgornji tabeli. Tako lahko vidimo, da 

raziskovalci inoviranja največkrat omenjajo lastnosti in vedenja, povezana s pogumom, 

odprtostjo ter sposobnostjo.  

Obenem smo naredili analizo za tiste značilnosti in vedenja, ki jih avtorji omenjajo kot 

zaviralce inovacijskih procesov. Največkrat so tako omenjene vrednote poslušnost (3) in 

udobno življenje (3), kar kaže na to, da raziskovalci menijo, da so tipični inovatorji 

nekonformistični in ne ubirajo najlažjih poti za doseganje svojih ciljev.  
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Če pogledamo še, iz katere kategorije prihajajo največkrat omenjene vrednote, vidimo, da je 

velika večina identificiranih vrednot iz nabora instrumentalnih vrednot. To je lahko posledica 

dejstva, da se instrumentalne vrednote najbolj kažejo v vzorcih vedenja in ravnanja in so zato 

bolj očitne in laže identificirane. 

Zanimiv je tudi pojav pri vrednoti prizanesljivost, ki jo nekateri avtorji uvrščajo med 

inoviranju naklonjene vrednote v povezavi s toleranco do napak drugih, medtem ko jo drugi 

avtorji uvrščajo med zaviralce inoviranja v povezavi z medosebnimi spretnostmi in 

popustljivostjo drugih, saj bi to lahko ogrozilo doseganje ciljev (Williamson 1974, 15). 

Navedeni rezultati nam bodo v pomoč pri interpretaciji rezultatov raziskave vrednot 

managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij v Sloveniji, ki jo predstavljamo v naslednjem 

poglavju. 
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5 RAZISKAVA VREDNOTNIH SISTEMOV MANAGERJEV MALIH 

INOVACIJSKO DEJAVNIH PODJETIJ V SLOVENIJI 

Raziskavo vrednot managerjev smo izvajali februarja in marca 2013. Za namen raziskave smo 

oblikovali dva vzorca. V prvi vzorec smo vključili managerje (odgovorne osebe oz. 

direktorje) inovacijsko dejavnih malih podjetij v Republiki Sloveniji. Drugi vzorec je bil 

sestavljen iz managerjev inovacijsko nedejavnih malih podjetij. Inovacijsko nedejavna 

podjetja  so podjetja, ki v opazovanem obdobju niso uvedla nobene inovacije in se z 

inovacijsko dejavnostjo tudi niso ukvarjala. 

Vzorec inovacijsko dejavnih malih podjetij smo oblikovali na podlagi populacije vseh malih 

podjetij, ki so v obdobju 2009, 2010, 2011 in 2012 dobila zlata, srebrna ali bronasta priznanja 

GZS na nacionalnem nivoju ali bila v tem obdobju izbrana za predstavitev na Slovenskem 

forumu inovacij oziroma vključena v ožji izbor komisije Slovenskega foruma inovacij. Pri 

tem smo namenoma izbrali časovno obdobje v izbranih letih, saj nas je v vprašalniku 

zanimalo, kakšne rezultate inovacijsko aktivna podjetja dosegajo s prijavljenimi inovacijami, 

za kar je potreben določen čas. Prav tako časovni zamik pripomore k selekciji podjetij, ki so 

uspešna na daljši rok, saj je v času od prejetja priznanja do raziskave prenehalo delovati 13 

prejemnikov priznanj.  

Populacija malih inovacijsko dejavnih podjetij, ki so bila za inoviranje odlikovana na 

državnem nivoju, je tako znašala 92 podjetij. Osebno smo telefonsko in po elektronski pošti 

kontaktirali odgovorne izbranih podjetij, od katerih jih je v raziskavo privolilo 58. Vsem 

sodelujočim smo po elektronski pošti poslali povezavo do spletnega vprašalnika. Sodelujoče 

smo po enem mesecu opomnili na vprašalnik po elektronski pošti na naslov, ki so ga prijavili 

sami. Izpolnjene vprašalnike smo prejeli od 25 oseb, kar pomeni 27-odstotni odziv celotne 

populacije. Pri analizi smo ugotovili, da je vzorec managerjev inovacijsko dejavnih podjetij 

izrazito moški, z le nekaj odstotki (manj kot 10 odstotkov) zastopanosti žensk. To gre pripisati 

različnim dejavnikom, ki pa jih na tem mestu ne bomo raziskovali ali razlagali. 

Drugi vzorec smo oblikovali z naključno izbranimi odgovornimi osebami malih podjetij, ki v 

zadnjih letih po mnenju njihovega vodstva niso inovirala. Za primerljivost vzorcev smo zbrali 

25 izpolnjenih vprašalnikov managerjev malih inovacijsko neaktivnih podjetij, za kar smo 

morali osebno (na enak način kot pri inovacijsko aktivnih podjetjih) kontaktirati 156 podjetij. 

Vprašalnik je bil izdelan v obliki spletnega vprašalnika, ki je bil posebej oblikovan in prirejen 

metodi Rokeach Value Survey (RVS), kjer smo v uvodu dodali tri kontrolna vprašanja. 

Rokeacheva raziskava vrednot je sestavljena iz dveh delov, v katerih morajo anketiranci 

rangirati vrednote glede na to, kako so pomembne za anketiranca kot vodilo v njegovem 

življenju.  
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V obeh delih je nanizanih po 18 vrednot. V prvem delu morajo anketiranci razvrstiti po 

pomembnosti terminalne oziroma ciljne vrednote. Terminalne vrednote so sestavljene iz 

vrednot, ki pomenijo osnovno vodilo oziroma cilje v življenju, h katerim ljudje stremimo. So 

interne referenčne točke, ki si jih oblikujejo vsi ljudje za formuliranje odnosov in mnenj, na 

podlagi katerih lahko s pomočjo relativnega rangiranja uporabljajo širok nabor vedenjskih 

vzorcev, vključno s politično orientacijo in religioznostjo. Rokeach (1973, 228) vrednotam ne 

pripisuje le vloge krepitve samopodobe, temveč tudi funkcije, ki je v interesu celotne družbe, 

zato deli terminalne vrednote na osebno fokusirane in družbeno fokusirane, kar pomeni da so 

nekatere usmerjene v posameznika (self-centred), druge pa v družbeno okolje (society-

centred).  

Drugi del zajema 18 instrumentalnih vrednot. To so vrednote, ki jih morajo anketiranci 

razvrstiti po pomembnosti glede na to, kako pomembne so pri usmerjanju v njihovem 

življenju z namenom doseganja ciljev (terminalnih vrednot). Te vrednote so preferenčni 

modusi obnašanja ali orodja za dosego terminalnih vrednot. Rokeach (1973, 228) 

instrumentalne vrednote nadalje deli na moralne, usmerjene v etično ravnanje posameznika, in 

kompetenčne vrednote, ki so usmerjene v sposobnosti posameznika, ki jih potrebuje za 

dosego končnih ciljev. 

Spletni vprašalnik smo pred raziskavo testirali na vzorcu 11 sodelujočih oseb, pri čemer se je 

pokazala pomanjkljivost, ki so jo zaznali tudi drugi avtorji na tem področju (Musek 2000; 

Pogačnik 2002). Problem RVS je rangiranje osemnajstih enot naenkrat, kar predstavlja dokaj 

velik napor za sodelujoče. Problem rangiranja, pri čemer morajo anketiranci vpisovati številke 

k določeni vrednoti, je tudi v tem, da je zelo težko spremeniti vrstni red vrednot, če je 

anketiranec ugotovil, da se je zmotil, oziroma če želi določeni vrednoti dodeliti rang, ki je bil 

že dodeljen neki drugi vrednoti, saj mora pri tem preštevilčiti tudi ostale vrednote. Posledično 

anketiranci pri rangiranju z vpisovanjem zaporednih številk ne popravljajo rangov in tako 

zaradi nedoslednosti (vzrok je »neudobnost« same metode) oddajo nepravo sliko oziroma 

sliko, ki ni enaka njihovemu osebnemu prepričanju. Verjetnost za takšen dogodek pri 

rangiranju 18 vrednot se je pri testiranju vprašalnika izkazala kot zelo velika.  

Pri rangiranju z vpisovanjem rangov prihaja tudi do negativne medsebojne korelacije 

spremenljivk, saj gre za t. i. prisilno razvrščanje, pri čemer je verjetnost za vsako naslednjo 

spremenljivko (vrednoto na lestvici), da zavzame določeno pozicijo, manjša od verjetnosti 

njene predhodnice. 

V izogib takšni problematiki smo za namen te raziskave razvili posebno spletno orodje, ki 

dovoljuje razvrščanje vrednot na podlagi tako imenovanega primi in spusti (»drag and drop«) 

razvrščanja. Prav tako spletni obrazec omogoča, da neko vrednoto preprosto vrine med dve 

določeni vrednoti, pri tem obrazec avtomatsko razvrsti ostale vrednote, anketiranec pa ne 

operira s številkami, temveč se lahko osredotoči le na vrstni red vrednot, ki ustrezajo njegovi 

osebni lestvici. Ko anketiranec zaključi z razvrščanjem, pritisne na gumb »Oddaj«, se vsi 
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odgovori na uvodna vprašanja in vrednosti (rangi) za vsako posamezno vrednoto zapišejo v 

podatkovno bazo. 

5.1 Metoda Rokeachev vprašalnik vrednot 

Rokeachev vprašalnik vrednot je široko uporabna in tudi zelo pogosto uporabljena metoda pri 

psiholoških in socioloških raziskavah (Musek 1993, England 1978, Connor in Becker 2003). 

Miethe (2001, 441) jo je pri primerjavi različnih metod za raziskovanje vrednotnih sistemov 

ovrednotil kot najprimernejšo, zato dodatno preverjanje ustreznosti merskega inštrumenta po 

našem mnenju ni bilo potrebno. Vprašalnik vrednot je razdeljen na dva dela. V prvem delu 

morajo udeleženci razporediti po pomembnosti osemnajst ciljnih vrednot (npr. 

samospoštovanje, sreča, svoboda, užitek …), ki predstavljajo tisto, k čemu udeleženci po 

svojem mnenju stremijo v življenju oziroma h katerim višjim ciljem usmerjajo svoje 

delovanje. V drugem delu morajo udeleženci razporediti instrumentalne vrednote (npr. 

ambicioznost, pogum, samostojnost, razgledanost …), ki jim po njihovem mnenju omogočajo 

doseganje ciljnih vrednot. Udeleženci raziskave morajo torej razporediti vrednote po 

pomembnosti glede na to, kako jih uporabljajo kot lastna vodila v svojem življenju in 

delovanju.  

Vrednotam, ki so jih managerji postavili na prvo mesto, smo dodelili 18 točk, tistim, na 

drugem, 17 točk, na devetem 10 točk, na desetem 9 točk in vrednoti na osemnajstem mestu 1 

točko. Prejete točke za vsako vrednoto smo sešteli in izračunali srednje vrednosti (aritmetična 

sredina, modus, mediana) za vsako izmed vrednot za posamezni vzorec. Na podlagi 

izračunanih srednjih vrednosti smo vrednote nato razvrstili po vrstnem redu.  

V naši raziskavi smo za določanje vrednotnih kategorij uporabili klastrsko analizo oziroma 

analizo skupin in faktorsko analizo. Klastrske analize nam pokažejo, kako se vrednote na 

podlagi ocen in iz njih izvedenih korelacij povezujejo v skupine (Bastič 2006, 35). Faktorske 

analize pa nam odkrivajo latentne dimenzije – faktorje, ki pojasnjujejo varianco vrednot kot 

spremenljivk v korelacijski matriki. Tem dimenzijam je v našem primeru moč pripisati 

razlagalni pomen, saj predstavljajo splošne, združevalne razsežnosti vrednotnega prostora 

anketirancev, torej razsežnosti, na podlagi katerih managerji inovacijsko dejavnih podjetij 

ocenjujejo in povezujejo vrednote. 

5.2 Omejitve  raziskave  

Največja omejitev naše raziskave je majhnost vzorca, ki je posledica težavnosti 

prepoznavanja inovacijsko dejavnih podjetij. Zagotovo obstaja v Sloveniji kopica inovacijsko 

dejavnih podjetij, vendar zaradi različnih razlogov ne sodelujejo na natečajih GZS ali SFI za 

najboljše inovacije, in zato posledično niso vključena v vzorec raziskave. 
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Pomanjkljivost naše raziskave vidimo tudi v tem, da nismo razlikovali med inovatorji in 

managerji v obravnavanih podjetjih. Oziroma kot privzeto sklepamo, da podjetje vodi 

inovator sam. Kljub temu da se zavedamo razlik med vlogo inovatorja in vlogo managerja, 

smo se za »nerazlikovanje« odločili na podlagi primerjave podatkov o prijaviteljih inovacij na 

natečaje in izbore najboljših inovacij s podatki zbranimi o zakonitih zastopnikih podjetij v 

vzorcu na podlagi javno dostopnih evidenc (AJPES, bizi.si, ipd.), kjer lahko v večini primerov 

govorimo o istih osebah. 

Znatno omejitev predstavlja čas trajanja raziskave. Podjetja, ki so trenutno inovacijsko 

dejavna, niso nujno inovacijsko dejavna tudi na daljši rok, zato bi bilo raziskavo smiselno 

izvesti v daljšem časovnem obdobju, ki avtorju tega dela na žalost ni na voljo. 

Pomanjkljivosti ima tudi izbrana metoda RVS, ki so posledica rangiranja oziroma sortiranja. 

Pri rangiranju vrednot je prisotna negativna interkorelacija spremenljivk, saj gre za t. i. 

prisilno razvrščanje. Obstaja tudi določena omejitev pri tem, kako dobro posameznik pozna 

samega sebe oziroma je njegova presoja tudi odvisna od posameznikovega dojemanja samega 

sebe v danem trenutku. Gre za t. i. ipsativno situacijo – sliko realnosti v določenem trenutku, 

ki je lahko drugačna od drugih časovnih obdobij.   

5.3 Osnovne karakteristike vzorcev in spremenljivk 

Kot smo omenili že v uvodu v raziskovalni del magistrske naloge, smo za namen raziskave 

oblikovali dva vzorca. V prvega smo uvrstili managerje dokazano inovacijsko aktivnih malih 

podjetij, v drugega pa managerje tistih malih slovenskih podjetij, ki so potrdili, da v zadnjih 

treh letih niso uvedli nobene inovacije na tržišče. 

Managerji inovacijsko dejavnih malih podjetij so prihajali iz podjetij, ki so bila dejavna na 

področju različnih vrst inovacij (preglednica 3). Velika večina sodelujočih (60 %) jih vodi 

podjetja, kjer so v zadnjih treh letih bili dejavni na področju inovacij izdelka, 12 % na 

področju inoviranja poslovnih modelov ter 12 % na področju procesov/postopkov in 12 % na 

področju inovacij storitev. Eden izmed udeležencev podatka ni razkril. V vzorcu tako ni bilo 

zastopanih podjetij, ki so v zadnjih treh letih inovirala na področju organiziranosti in trženja. 

Inovacijsko dejavna podjetja, katerih managerji so sodelovali v raziskavi, so v poslovnem letu 

pred raziskavo z inovacijami ustvarila različne deleže prihodkov v celotnih prihodkih 

(preglednica 4). Največ podjetij, kar 32 %, z inovacijami ustvarja 100 % prihodkov družbe, 

kar kaže na izrazito inovacijsko naravnanost in obenem ranljivost, saj gre v tem primeru za 

mlada podjetja, ki so odvisna le od svoje inovacije. Na žalost 16 % podjetij (preglednica 5) z 

ustvarjeno inovacijo, ki je bila potrjena na uradnih natečajih in tako s potrjeno tržno 

zanimivostjo dotične inovacije, še ni ustvarila nobenih dohodkov. Preostalih 40 % podjetij s 
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prihodki iz inovacij ustvarja med 5 in 90 % vseh prihodkov. Podatkov niso razkrili trije 

sodelujoči. 

Preglednica 4: Delež anketirancev glede na vrsto inovacije 

Za katero vrsto inovacije gre?a 

Vrsta inovacije Frekvenca Odstotek Odstotek 

veljavnih 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni 

izdelek 15 60,0 62,5 62,5 

poslovni model 3 12,0 12,5 75,0 

proces 3 12,0 12,5 87,5 

storitve 3 12,0 12,5 100,0 

Total 24 96,0 100,0 
 

Manjkajoči 0 1 4,0 
  

Skupaj 25 100,0 
  

a. Podatki samo iz vzorca inovacijsko dejavnih podjetij. 

Preglednica 5: Delež vseh prihodkov, ki jih predstavljajo prihodki od inovacije 

Odstotek vseh prihodkov, ki jih predstavljajo prihodki od inovacije?a 

Odstotek vseh 

prihodkov 

Frekvenca Odstotek Odstotek 

veljavnih 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni 

0 4 16,0 18,2 18,2 

5 1 4,0 4,5 22,7 

10 2 8,0 9,1 31,8 

20 1 4,0 4,5 36,4 

30 1 4,0 4,5 40,9 

40 1 4,0 4,5 45,5 

50 2 8,0 9,1 54,5 

80 1 4,0 4,5 59,1 

90 1 4,0 4,5 63,6 

100 8 32,0 36,4 100,0 

Total 22 88,0 100,0 
 

Manjkajoči 111 3 12,0 
  

Total 25 100,0 
  

a. Podatki samo iz vzorca inovacijsko dejavnih podjetij. 

V podatkovno bazo zajete podatke smo najprej pregledali. Pri uvodnem pregledu podatkov 

smo ugotovili, da v skupini managerjev inovativnih podjetij izstopajo štirje nabori podatkov. 

Izstopali so predvsem po tem, da je bil vprašalnik izpolnjen in oddan z minimalnimi 

spremembami vrstnega reda vrednot, kar pomeni, da anketiranec ni zavzeto rešil vprašalnika. 

Takšne nabore podatkov, ki ne odražajo realne slike oziroma resničnega mnenja posameznika, 

smo zato izločili iz nadaljnjih analiz. Ugotovili smo tudi, da sta dva nabora podatkov 
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pomanjkljiva, kar pomeni, da so anketiranci rangirali le terminalne vrednote v prvem delu 

vprašalnika, v drugem delu pa instrumentalnih vrednot niso rangirali. Kljub temu in predvsem 

zaradi pomanjkanja podatkov smo se odločili, da vsaj za namene analize prvega dela 

vprašalnika ta dva nabora podatkov ohranimo. Manjkajoče podatke pa smo nadomestili s 

srednjimi vrednostmi za spremenljivke v tistih analizah, kjer je to možno in dovoljeno. 

Očiščene podatke smo nato transformirali v obliko, s katero smo jih lahko vnesli v program 

SPSS. Vsaki izmed vrednot v vprašalniku smo dodelili svojo spremenljivko in jih opremili z 

informacijami, ki so potrebne za izvedbo analiz v programu SPSS (vrsta spremenljivke, opis, 

kodiranje vzorcev itd.). Prav tako smo vsakemu izmed treh uvodnih vprašanj dodelili svojo 

spremenljivko ter uvozili podatke. 

Kadar imamo vzorce, v katerih se sodelujoči ne ponavljajo, se pravi, kadar imamo vzorce z 

različnimi ljudi, ki jih lahko ločimo v skupine, moramo podatke kodirati s kodno 

spremenljivko in podati kodo za vsako skupino anketirancev (Field 2009, 545). V tem 

primeru smo kreirali kodno spremenljivko VZOREC oziroma Ali anketiranec pripada vzorcu 

1 inovativnih ali vzorcu 2 neinovativnih podjetij. 

Najprej smo za vsakega izmed vzorcev izvedli eksplorativno analizo, da bi lahko ugotovili 

splošno naravo pridobljenih podatkov in tudi sliko o morebitnih porazdelitvah. Za 

raziskovanje lastnosti porazdelitev vrednosti spremenljivk smo izvedli Kolmogorov-Smirnov 

test in Shapiro Wilk test. Program SPSS v okviru teh analiz najprej izdela izračune in prikaze 

srednjih vrednosti ter opisnih statistik. Podrobnejši rezultati analize so v prilogah, mi pa se 

bomo osredotočili predvsem na splošni opis. 

Preglednica 6: Izsek iz tabele izračuna srednjih vrednosti za najvišje rangirane 
terminalne vrednote v vzorcu 1 inovativna podjetja (podrobneje v 

prilogi 1) 

 N Aritmetična sredina Std. odklon Varianca Mediana 

 Vrednost Std. napaka    

Zdravje - odlično psihično in fizično 

stanje 
21 16,1429 ,43252 1,98206 3,929 17,0000 

Varnost družine - skrbeti za bližnje 21 14,3810 ,72202 3,30872 10,948 15,0000 

Svoboda - samostojnost in možnost 

svobodne izbire 
21 13,8095 ,71587 3,28053 10,762 14,0000 

Za vsako spremenljivko smo izdelali izračun srednjih vrednosti: aritmetične sredine in 

mediane za vsak vzorec posebej. Prav tako SPSS izdela izračun variance in standardnega 

odklona. Na podlagi izračunanih vrednosti smo ugotovili, da so v vzorcu inovativnih 

terminalne vrednote z najvišjimi aritmetičnimi sredinami zdravje, varnost družine, svoboda in 

modrost, medtem ko so v vzorcu managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij povprečno 

najvišje rangirane terminalne vrednote udobno življenje, družbena prepoznavnost, ugodje in 

nacionalna varnost. Kot že omenjeno, so celotne tabele z izračuni v prilogah. 
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Preglednica 7: Izsek iz tabele izračuna srednjih vrednosti za najvišje rangirane 
terminalne vrednote v vzorcu 2 neinovativna podjetja (podrobneje v 

prilogi 2) 

 N Aritmetična sredina Std. odklon Varianca Mediana 

 Vrednost Std. napaka    

Udobno življenje - živeti v izobilju 21 11,6667 1,08086 4,95311 24,533 13,0000 

Družbena prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 
21 10,6190 1,20609 5,52699 30,548 11,0000 

Ugodje - živeti v ugodju in ležerno 21 10,4762 1,43198 6,56216 43,062 13,0000 

V drugi skrajnosti smo ugotavljali, katere terminalne vrednote so najniže rangirane. V vzorcu 

inovativnih podjetij so te vrednote (preglednica 8): ugodje, družbena prepoznavnost ter 

odrešitev, medtem ko so v vzorcu inovacijsko nedejavnih podjetij najnižje uvrščene 

terminalne vrednote (preglednica 9): občutek izpopolnjenosti, vznemirljivo življenje ter 

odrešitev. 

Preglednica 8: Izsek iz tabele izračuna srednjih vrednosti za najniže rangirane 
terminalne vrednote v vzorcu 1 inovativna podjetja  

 N Aritmetična sredina Std. odklon Varianca Mediana 

 Vrednost Std. napaka    

Ugodje - živeti v ugodju in 

ležerno 
21 5,5714 ,73216 3,35517 11,257 5,0000 

Družbena 

prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 

21 4,6667 ,47476 2,17562 4,733 4,0000 

Odrešitev - biti odrešen, 

večno življenje 
21 2,2857 ,40908 1,87464 3,514 1,0000 

Preglednica 9: Izsek iz tabele izračuna srednjih vrednosti za najniže rangirane   
terminalne vrednote v vzorcu 2 neinovativna podjetja 

 N Aritmetična sredina Std. odklon Varianca Mediana 

 Vrednost Std. napaka    

Občutek izpopolnjenosti - 

občutek trajnega prispevka 
21 8,6190 1,05892 4,85259 23,548 8,0000 

Vznemirljivo življenje - živeti 

aktivno in živahno 
21 8,2857 1,21527 5,56905 31,014 7,0000 

Odrešitev - biti odrešen, 

večno življenje 
21 8,0000 1,11270 5,09902 26,000 9,0000 

Zanimiva je primerjava z raziskavo, ki jo je objavil Pogačnik (1987, po Musek 1994, 129) in 

prikazuje povprečne range vrednot pri moških in ženskah na Rokeachevi lestvici ter njihov 

vrstni red. Če vzamemo dejstvo, da je vzorec inovacijsko dejavnih podjetij izrazito moški, 
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lahko ugotovimo, da po Pogačnikovi raziskavi moški rangirajo kot najviše vrednote mir na 

svetu (1), varnost družine (2), svobodo (3) ter udobno življenje (4), pri čemer se managerji 

inovacijsko dejavnih podjetij bistveno razlikujejo od teh rezultatov le pri vrednotah mir na 

svetu (12) in udobno življenje (13). Pri najnižje rangiranih vrednotah moškega vzorca 

Pogačnikove raziskave (prav tam) so na zadnjih mestih vznemirljivo življenje (18), zdravje 

(17), družbena prepoznavnost (16) in lepota (15), pri čemer so managerji inovacijsko dejavnih 

podjetij skoraj diametralno nasprotni, saj zdravje uvrščajo na prvo mesto, na zadnja mesta pa 

uvrščajo podobno kot moški iz Pogačnikovega vzorca odrešitev (18), družbeno prepoznavnost 

(17),  ugodno življenje (16) in lepoto (15). 

Izračuni srednjih vrednosti za instrumentalne vrednote so pokazali, da so najvišje rangirane 

vrednote, torej tiste vrednote, ki imajo najvišjo aritmetično sredino v vzorcu inovativnih 

podjetij (preglednica 10): razgledanost, odgovornost in ambicioznost. V vzorcu inovacijsko 

nedejavnih pa so povprečno najvišje rangirane vrednote (preglednica 11): poslušnost, 

lojalnost in pomoč. 

Preglednica 10: Izsek iz tabele izračuna srednjih vrednosti za najvišje rangirane 
instrumentalne vrednote v vzorcu 1 inovativna podjetja 

 N Aritmetična sredina Std. odklon Varianca Mediana 

 Vrednost Std. napaka    

Razgledanost - biti odprt 19 14,0526 ,58975 2,57064 6,608 14,0000 

Odgovornost - biti zanesljiv 

in odgovoren 
19 13,3684 ,97095 4,23229 17,912 15,0000 

Ambicioznost - biti 

prizadeven in delaven 
19 13,3158 ,84484 3,68258 13,561 14,0000 

 

Preglednica 11: Izsek iz tabele izračuna srednjih vrednosti za najvišje rangirane  
instrumentalne vrednote v vzorcu 2 neinovativna podjetja  

 N Aritmetična sredina Std. odklon Varianca Mediana 

 Vrednost Std. napaka    

Poslušnost - biti vesten in 

spoštljiv 
21 11,1905 ,95772 4,38884 19,262 12,0000 

Lojalnost - biti zvest 

prijateljem ali skupini 
21 10,8571 1,28041 5,86759 34,429 10,0000 

Pomoč - delovati v dobro 

drugih 
21 10,4762 1,11188 5,09528 25,962 13,0000 

Na drugem polu se pri vzorcu inovativnih podjetij nahajajo najnižje rangirane instrumentalne 

vrednote: vljudnost, samodisciplina, poslušnost (preglednica 12).  
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Preglednica 12: Izsek iz tabele izračuna srednjih vrednosti za najnižje rangirane 

instrumentalne vrednote v vzorcu 1 inovativna podjetja  

 N Aritmetična sredina Std. odklon Varianca Mediana 

 Vrednost Std. napaka    

Vljudnost - biti prijazen in 

omikan 
19 5,2632 1,01406 4,42018 19,538 4,0000 

Samodisciplina - biti 

zadržan, nadzorovati, 

kontrolirati samega sebe 

19 4,7895 1,03330 4,50406 20,287 2,0000 

Poslušnost - biti vesten in 

spoštljiv 
19 3,5263 ,75071 3,27225 10,708 3,0000 

 

Najnižje rangirane instrumentalne vrednote v vzorcu managerjev inovacijsko nedejavnih 

podjetij so: samodisciplina, čistoča in ambicioznost (preglednica 13). 

Preglednica 13: Izsek iz tabele izračuna srednjih vrednosti za najnižje rangirane 
instrumentalne vrednote v vzorcu 2 neinovativna podjetja (Priloga 1) 

 N Aritmetična sredina Std. odklon Varianca Mediana 

 Vrednost Std. napaka    

Samodisciplina - biti 

zadržan, nadzorovati, 

kontrolirati samega sebe 

21 8,4762 1,17842 5,40018 29,162 7,0000 

Čistoča - biti čist in urejen 21 8,2381 ,99977 4,58154 20,990 8,0000 

Ambicioznost - biti 

prizadeven in delaven 
21 6,9048 1,10605 5,06858 25,690 6,0000 

 

Pri pregledu testov normalne porazdelitve Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk (preglednici 

14 in 15) lahko ugotovimo, da so podatki pri večini spremenljivk normalno porazdeljeni, 

vendar je pri nekaterih spremenljivkah, kjer je porazdelitev drugačna od normalne, le-ta 

verjetno posledica majhnega števila podatkov oziroma majhnega vzorca. To je razvidno iz 

vrednosti v stolpcu Sig., kjer vrednosti pod 0,05 pomenijo statistično značilno razlikovanje od 

normalne porazdelitve. V naslednjih preglednicah smo izstopajoče vrednosti v stolpcu Sig., ki 

označujejo izstopajoče spremenljivke, za lažje prepoznavanje osenčili s sivo barvo. 
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Preglednica 14: Prikaz nenormalno porazdeljenih spremenljivk iz rezultatov testa 

Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk za terminalne vrednote 

 

Ali anketiranec 

pripada vzorcu 1 

ali vzorcu 2 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stat. 

značil. 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stat. 

značil. 

Varnost družine - skrbeti za 

bližnje 

Inovativna ,167 21 ,132 ,897 21 ,030 

Neinovativna ,215 21 ,012 ,907 21 ,049 

Zdravje - odlično psihično 

in fizično stanje 

Inovativna ,191 21 ,044 ,858 21 ,006 

Neinovativna ,182 21 ,068 ,936 21 ,183 

Odrešitev - biti odrešen, 

večno življenje 

Inovativna ,277 21 ,000 ,737 21 ,000 

Neinovativna ,165 21 ,142 ,947 21 ,297 

Družbena 

prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 

Inovativna ,296 21 ,000 ,834 21 ,002 

Neinovativna ,121 21 ,200* ,918 21 ,079 

Resnično prijateljstvo - 

tesno prijateljstvo, 

partnerstvo 

Inovativna ,248 21 ,002 ,825 21 ,002 

Neinovativna ,141 21 ,200* ,938 21 ,203 

Mir na svetu - svet brez 

vojn in konfliktov 

Inovativna ,212 21 ,015 ,832 21 ,002 

Neinovativna ,218 21 ,011 ,932 21 ,154 

* Spodnja meja prave značilnosti.               spremenljivka ni normalno porazdeljena 

Preglednica 15: Prikaz nenormalno porazdeljenih spremenljivk iz rezultatov testa 

Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk za instrumentalne vrednote 

Ali anketiranec pripada vzorcu 1 ali vzorcu 2 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stat. 

značil. 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stat. 

značil. 

Sposobnost - biti učinkovit, 

kompetenten 

Inovativna ,226 19 ,012 ,955 19 ,479 

Neinovativna ,157 21 ,188 ,893 21 ,026 

Pomoč - delovati v dobro 

drugih 

Inovativna ,139 19 ,200* ,933 19 ,199 

Neinovativna ,214 21 ,013 ,922 21 ,096 

Iskrenost - biti iskren in 

resnicoljuben 

Inovativna ,212 19 ,024 ,859 19 ,010 

Neinovativna ,133 21 ,200* ,932 21 ,151 

Ljubezen - biti ljubeč in 

nežen 

Inovativna ,170 19 ,150 ,925 19 ,139 

Neinovativna ,193 21 ,040 ,959 21 ,498 

Lojalnost - biti zvest 

prijateljem ali skupini 

Inovativna ,203 19 ,039 ,882 19 ,023 

Neinovativna ,186 21 ,057 ,905 21 ,045 

Poslušnost - biti vesten in 

spoštljiv 

Inovativna ,248 19 ,003 ,707 19 ,000 

Neinovativna ,120 21 ,200* ,960 21 ,522 

Samodisciplina - biti 

zadržan, nadzorovati se  

Inovativna ,258 19 ,002 ,800 19 ,001 

Neinovativna ,169 21 ,122 ,887 21 ,020 

* Spodnja meja prave značilnosti.               spremenljivka ni normalno porazdeljena 
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Zanimivo je videti, da se porazdelitve, ki niso normalno porazdeljene, pojavljajo večinoma v 

vzorcu inovativnih podjetij, kar bi lahko pomenilo, da so podatki bodisi skoncentrirani okoli 

določene vrednosti/ranga bodisi nenormalno razpršeni oziroma bi- ali večmodalni. Za prikaz 

porazdelitev spremenljivk, ki niso statistično značilno normalno porazdeljene, smo uporabili 

histograme, na katere je program SPSS umestil približek krivulje porazdelitve. Izdelali smo 

tudi preglednico z opisnimi parametri o lastnostih porazdelitev obeh skupin vrednot, ki niso 

normalno porazdeljene (preglednica 16).  

Pri vizualnem pregledu porazdelitve nam lahko glede lastnosti porazdelitve pomagata tudi 

podatka v spodnji preglednici. To sta Skewness (asimetričnost porazdelitve) in Kurtosis 

(sploščenost porazdelitve). Pozitivna vrednost asimetričnosti porazdelitve v vrstici Skewness 

pomeni, da se večina vrednosti nahaja na levi strani, pravimo, da je porazdelitev asimetrična v 

levo. V našem primeru bi to pomenilo, da se večina vrednosti pri določeni vrednoti nahaja v 

nižjem območju rangov. Negativna vrednost asimetričnosti pomeni, da se večina vrednosti 

nahaja na desni strani (porazdelitev je asimetrična v desno), kar bi v našem primeru pomenilo, 

da je večina vrednosti določene spremenljivke v višjem območju rangov. 

Sploščenost porazdelitve (Kurtosis) nam pove, ali je krivulja porazdelitve pridobljenih 

podatkov v primerjavi s krivuljo normalne porazdelitve (t. i. Gaussovo krivuljo) bolj 

sploščena, kar bi pomenilo večji standardni odklon, ali manj sploščena, ozka, kar bi pomenilo 

manjši standardni odklon v porazdelitvi vrednosti določene spremenljivke. Pozitivne 

vrednosti v vrstici Kurtosis tako pomenijo ozkost porazdelitve (veliko podatkov je 

skoncentriranih okoli določene vrednosti) in tako negativne vrednosti pomenijo sploščenost 

porazdelitve (podatki so bolj enakomerno razporejeni med različnimi vrednostmi/rangi). 

Za primer bomo s pomočjo histograma pogledali porazdelitev v vzorcu managerjev 

inovacijsko dejavnih podjetij za spremenljivko zdravje – odlično psihično in fizično stanje. 

Na sliki 6 spodaj lahko vidimo, da je porazdelitev izrazito asimetrična v desno, kar potrjuje 

tudi vrednost v vrstici Skewness, ki je negativna (-1,070). Prav tako lahko opazimo, da je 

porazdelitev skoncentrirana okoli določene vrednosti in tako ožja z dolgimi stranicami (tails), 

o čemer priča tudi pozitivna vrednost parametra sploščenosti Kurtosis (0,638). Na podlagi 

omenjenih parametrov lahko sklenemo, da porazdelitev pri vrednoti zdravje ni enaka 

normalni porazdelitvi. 

Če pogledamo še histogram za spremenljivko mir na svetu – svet brez vojn in konfliktov 

(slika 7) v vzorcu managerjev inovacijsko dejavnih podjetij, vidimo obratno kot v prejšnjem 

primeru. Tukaj je porazdelitev izrazito asimetrična z največjo težo na levi strani, o čemer 

priča tudi pozitivna vrednost parametra Skewness (0,664). Vidimo tudi, da je porazdelitev 

bimodalna, kar se kaže pri negativni vrednosti parametra Kurtosis (-1,218), kar nakazuje bolj 

sploščeno porazdelitev vrednosti v primerjavi z normalno porazdelitvijo. Bimodalnost kaže na 

to, da so managerji rangirali to vrednoto zelo nizko ali zelo visoko. Vsekakor pa podatki niso 

normalno porazdeljeni. 
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Slika 6: Histogram za spremenljivko zdravje v vzorcu inovativnih podjetij 

 

 

Slika 7: Histogram za spremenljivko mir na svetu v vzorcu inovativnih podjetij 
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Preglednica 16: Opisni parametri o lastnosti porazdelitev instrumentalnih vrednot, ki 

niso normalno porazdeljene 

Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 0 neinovativnih Vrednosti Std. napaka 

Varnost družine - skrbeti 

za bližnje 

Neinovativna Aritmetična sredina 8,7143 1,26706 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 6,0712   

Zg. meja 11,3573   

Mediana 9,0000   

Asimetričnost ,201 ,501 

Sploščenost -1,498 ,972 

Zdravje - odlično 
psihično in fizično stanje 

Inovativna Aritmetična sredina 16,1429 ,43252 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 15,2406   

Zg. meja 17,0451   

Mediana 17,0000   

Asimetričnost -1,070 ,501 

Sploščenost ,638 ,972 

Odrešitev - biti odrešen, 
večno življenje 

Inovativna Aritmetična sredina 2,2857 ,40908 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 1,4324   

Zg. meja 3,1390   

Mediana 1,0000   

Asimetričnost 1,755 ,501 

Sploščenost 3,132 ,972 

Družbena 
prepoznavnost/sprejetost 

- spoštovanje in 
občudovanje 

Inovativna Aritmetična sredina 4,6667 ,47476 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 3,6763   

Zg. meja 5,6570   

Mediana 4,0000   

Asimetričnost 1,505 ,501 

Sploščenost 3,002 ,972 

Resnično prijateljstvo - 
tesno prijateljstvo, 

partnerstvo 

Inovativna Aritmetična sredina 11,5714 ,80348 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 9,8954   

Zg. meja 13,2475   

Mediana 12,0000   

Asimetričnost -1,250 ,501 

Sploščenost ,750 ,972 

Mir na svetu - svet brez 

vojn in konfliktov 

Inovativna Aritmetična sredina 8,4286 1,32660 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 5,6613   

Zg. meja 11,1958   

Mediana 6,0000   

Asimetričnost ,664 ,501 

Sploščenost -1,218 ,972 

Enako analizo smo opravili tudi v skupini instrumentalnih vrednot, kjer smo na podlagi testov 

normalne porazdelitve dobili vrednosti parametrov asimetričnosti in sploščenosti porazdelitev 

vrednosti spremenljivk, kot je prikazano v preglednici 17. 
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Preglednica 17: Opisni parametri o lastnosti porazdelitev instrumentalnih vrednot, ki 

niso normalno porazdeljene 

Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 0 neinovativnih Vrednosti Std. napaka 

Sposobnost - biti 

učinkovit, kompetenten 

Inovativna Aritmetična sredina 12,7368 ,58160 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 11,5149   

Zg. meja 13,9587   

Mediana 13,0000   

Asimetričnost -,539 ,524 

Sploščenost ,064 1,014 

Pomoč - delovati v 

dobro drugih 

Neinovativna Aritmetična sredina 10,4762 1,11188 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 8,1568   

Zg. meja 12,7955   

Mediana 13,0000   

Asimetričnost -,512 ,501 

Sploščenost -,984 ,972 

Iskrenost - biti iskren in 

resnicoljuben 

Inovativna Aritmetična sredina 13,1053 1,11054 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 10,7721   

Zg. meja 15,4384   

Mediana 13,0000   

Asimetričnost -,440 ,524 

Sploščenost -1,275 1,014 

Ljubezen - biti ljubeč in 
nežen 

Neinovativna Aritmetična sredina 9,6667 ,94197 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 7,7018   

Zg. meja 11,6316   

Mediana 11,0000   

Asimetričnost -,148 ,501 

Sploščenost -,480 ,972 

Lojalnost - biti zvest 

prijateljem ali skupini 

Inovativna Aritmetična sredina 8,1579 1,22657 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 5,5810   

Zg. meja 10,7348   

Mediana 6,0000   

Asimetričnost ,582 ,524 

Sploščenost -1,116 1,014 

Poslušnost - biti vesten 

in spoštljiv 

Inovativna Aritmetična sredina 3,5263 ,75071 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 1,9491   

Zg. meja 5,1035   

Mediana 3,0000   

Asimetričnost 2,578 ,524 

Sploščenost 8,371 1,014 

Samodisciplina - biti 

zadržan, nadzorovati, 
kontrolirati samega sebe 

Inovativna Aritmetična sredina 4,7895 1,03330 

95% interval 

zaupanja za arit. 

sredino 

Sp. meja 2,6186   

Zg. meja 6,9604   

Mediana 2,0000   

Asimetričnost 1,365 ,524 

Sploščenost 1,116 1,014 
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Glede na podatke iz zgornje preglednice smo izpostavili dve vrednoti, ki tako po izračunanih 

vrednosti parametrov, kot tudi na podlagi grafičnih prikazov spodaj očitno izstopajo. Pri 

vrednoti iskrenost – biti iskren in resnicoljuben (slika 8) je poleg bimodalnosti vidna tudi 

asimetričnost v desno, kar nakazuje tudi negativen parameter Skewness (-0,440), ki pomeni, 

da so managerji inovacijsko dejavnih podjetij uvrščali vrednoto iskrenost v povprečju v višje 

range. Prav tako pa je porazdelitev izrazito sploščena z negativnim parametrom Kurtosis (-

1,275). Porazdelitev vrednosti tako ni enaka normalni porazdelitvi. 

 

 

Slika 8: Histogram za spremenljivko iskrenost v vzorcu inovativnih podjetij 

 

Pri vrednoti poslušnost (slika 9) v vzorcu managerjev inovacijsko dejavnih podjetij predvsem 

izstopajo visoke vrednosti obeh parametrov. Pri parametru Skewness (2,578) je očitna leva 

asimetričnost porazdelitve spremenljivke, kar pomeni, da so managerji inovacijsko dejavnih 

podjetij to vrednoto v povprečju rangirali nižje. Vrednost parametra Kurtosis (8,371) priča o 

zelo skoncentrirani porazdelitvi, saj je krivulja porazdelitve zelo ozka in visoka v območju 

nizkih rangov. Po spodnjem prikazu sodeč, so tako managerji izrazito postavljali vrednoto 

poslušnost na zadnja mesta lestvice vrednot. 
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Slika 9: Histogram za spremenljivko poslušnost v vzorcu inovacijsko dejavnih podjetij 

 

Glede na podatke, ki smo jih pridobili na podlagi testov normalne porazdelitve, smo se tudi na 

podlagi priporočil drugih avtorjev (Field 2009 in Bastič 2011) odločili, da bomo v 

nadaljevanju za vse spremenljivke uporabljali neparametrične teste, ki se tudi sicer 

uporabljajo za spremenljivke, ki so ordinalne oziroma se rangirajo. 

5.4 Preverjanje Hipoteze 1: Razlike med vzorcema 

Hipoteza 1: Vrednotni sistemi managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij se razlikujejo 

od vrednotnih sistemov managerjev inovacijsko nedejavnih malih podjetij.  

5.4.1 Neparametrični testi 

Rezultati analiz v predhodnem poglavju že nakazujejo nekatere razlike med vzorcema, kljub 

temu pa moramo za ugotavljanje statistično značilnih razlik opraviti Mann-Whitneyev test, ki 

ga uporabljamo za ugotavljanje razlik med dvema povprečnima vrednostima spremenljivke za 

neodvisna vzorca, ko proučevana številska spremenljivka ni normalno porazdeljena, ali za 

opisne spremenljivke, merjene na ordinalni skali (Field 2009, 545). 
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Rezultati testov (Priloga 7) so pokazali, da so razlike med vzorcema statistično značilne za 

naslednje terminalne vrednote: udobno življenje, varnost družine, svoboda, zdravje, 

nacionalna/državna varnost, odrešitev ter družbena prepoznavnost. Rezultate prikazujemo v 

preglednici 18. Če pridobljene rezultate primerjamo z ugotovitvami o najvišje in najnižje 

rangiranih vrednotah po vzorcih, vidimo, da so statistično značilne razlike nastale ravno pri 

teh vrednotah: zdravje, svoboda, varnost družine, ki so najvišje rangirane vrednote v vzorcu 

managerjev inovacijsko dejavnih podjetij. Odrešitev, družbena prepoznavnost, nacionalna 

varnost ter udobno življenje pa so vrednote, ki so bile najniže rangirane vrednote v vzorcu 

inovacijsko dejavnih podjetij. 

 

Preglednica 18: Prikaz statistično značilnih razlik med vzorcema za terminalne vrednote 

s pomočjo Mann-Whitney in Wilcoxon W testa 

  

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 

Z Asimp. stat. 

znač. 
(dvostranska) 

Udobno življenje - 
živeti v izobilju 

114,500 345,500 -2,674 ,007 

Varnost družine - 
skrbeti za bližnje 

95,000 326,000 -3,171 ,002 

Svoboda - samostojnost 

in možnost svobodne 
izbire 

109,000 340,000 -2,815 ,005 

Zdravje - odlično 
psihično in fizično 
stanje 

28,000 259,000 -4,868 ,000 

Nacionalna/državna 
varnost - zaščita pred 
napadi 

117,000 348,000 -2,611 ,009 

Odrešitev - biti odrešen, 
večno življenje 

70,500 301,500 -3,851 ,000 

Družbena 
prepoznavnost/sprejetost 

- spoštovanje in 
občudovanje 

88,000 319,000 -3,352 ,001 

 

Podobne rezultate dobimo tudi pri uporabi Man-Whitneyevega in Wilcoxon W testa za 

instrumentalne vrednote v preglednici 19. Statistično značilne razlike med vzorcema (95 % 

verjetnost) so nastale pri vrednotah ambicioznost, razgledanost, sposobnost, ki so bile v 

vzorcu inovacijsko dejavnih podjetij rangirane zelo visoko, ter pri pomoči, iskrenosti in 

samodisciplini, ki so bile v istem vzorcu rangirane med najnižjimi. Rezultate statistično 

značilnih razlik prikazujemo v spodnji preglednici, rezultate vseh vrednot pa v Prilogi 8. 
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Preglednica 19: Prikaz statistično značilnih razlik med vzorcema za instrumentalne 

vrednote s pomočjo Man-Whitneyev in Wilcoxon W testa 

  

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z Asimp. stat. 

znač. 
(dvostranska) 

Ambicioznost - biti 

prizadeven in 

delaven 

65,000 296,000 -3,652 ,000 

Razgledanost - biti 

odprt 

123,000 354,000 -2,085 ,037 

Sposobnost - biti 

učinkovit, 
kompetenten 

128,000 359,000 -1,943 ,052 

Pomoč - delovati v 

dobro drugih 

120,000 310,000 -2,160 ,031 

Iskrenost - biti 

iskren in 

resnicoljuben 

119,500 350,500 -2,179 ,029 

Poslušnost - biti 

vesten in spoštljiv 

30,500 220,500 -4,596 ,000 

Vljudnost - biti 

prijazen in omikan 

112,000 302,000 -2,379 ,017 

Samodisciplina - 

biti zadržan, 
nadzorovati, 

kontrolirati samega 

sebe 

106,500 296,500 -2,531 ,011 

 

Upoštevajoč priporočila Fielda (2009, 550) smo za statistično značilne različne spremenljivke 

izračunali tudi velikost učinka, ki nam pomaga pri primerjanju z drugimi raziskavami, saj 

velikost učinka pretvori v standardno vrednost. SPSS sicer na podlagi Mann-Whitneyevega 

testa izračuna z-statistiko, vendar moramo za izračun vpliva r uporabiti naslednjo formulo: 

 

Pri čemer je Z vrednost, ki je podana v zgornjih tabelah, N pa je velikost opazovanega vzorca, 

v našem primeru je to 42 za terminalne vrednote in 40 za instrumentalne vrednote. Dane 

vrednosti r nam povedo, kako velik je učinek. Vrednost r>0,3 pomeni, da je učinek zmeren, 

vrednost r>0,5 pa pomeni, da je učinek že zelo velik (Field 2009, 550). Izračune vrednosti r 

prikazujemo v spodnji preglednici. 
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Preglednica 20: Izračun velikosti učinka pri statistično značilnih razlikah med vzorcema 

Terminalne vrednote 

r 

(N=42) Instrumentalne vrednote 

r 

(N=40) 

Udobno življenje - živeti 
v izobilju 

-0,41 Ambicioznost - biti 

prizadeven in delaven 

-0,58 

Varnost družine - skrbeti 

za bližnje 

-0,49 Razgledanost - biti 

odprt 

-0,33 

Svoboda - samostojnost 

in možnost svobodne 
izbire 

-0,43 Sposobnost - biti 

učinkovit, kompetenten 

-0,31 

Zdravje - odlično 
psihično in fizično stanje 

-0,75 Pomoč - delovati v 

dobro drugih 

-0,34 

Nacionalna/državna 
varnost - zaščita pred 
napadi 

-0,40 Iskrenost - biti iskren in 

resnicoljuben 

-0,34 

Odrešitev - biti odrešen, 
večno življenje 

-0,59 Poslušnost - biti vesten 

in spoštljiv 

-0,73 

Družbena prepoznavnost / 

sprejetost - spoštovanje in 
občudovanje 

-0,52 Vljudnost - biti prijazen 

in omikan 

-0,38 

  

Samodisciplina - biti 

zadržan, nadzorovati se 

-0,40 

V preglednici 20 lahko vidimo, da ima večina spremenljivk zmeren učinek, medtem ko imajo 

velik učinek spremenljivke zdravje, odrešitev in družbena prepoznavnost pri terminalnih 

vrednotah ter ambicioznost in poslušnost pri instrumentalnih vrednotah.  

Glede na zgornje ugotovitve, da so statistično značilne razlike med vzorcema le pri nekaterih 

vrednotah,  lahko sklenemo naslednje: 

Na podlagi pridobljenih podatkov Mann-Whitney in Wilcoxon W testov ne moremo zavrniti 

ničelne domneve, da se vzorca statistično značilno ne razlikujeta v vrednotnih sistemih. 

Natančneje lahko potrdimo le naslednje »podhipoteze«: 

H1(1): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto udobno življenje (M=7) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=13), pri čemer je U=114,50, z=-2,674 in r=-

0,41.  

H1(2): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto varnost družine (M=15) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=9), pri čemer je U=95, z= -3,171 in r= -0,49. 

H1(3): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto svoboda (M=14) statistično značilno drugače rangirali od 
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managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=11), pri čemer je U=109, z=-2,815 in r=-

0,43. 

H1(4): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto zdravje (M=17) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=7), pri čemer je U=28, z=-4,868 in r=-0,75. 

H1(5): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto nacionalna/državna varnost (M=6) statistično značilno drugače 

rangirali od managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=11), pri čemer je U=117, z=-

2,611 in r=-0,40. 

H1(6): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto odrešitev (M=1) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=9), pri čemer je U=70,50; z=-3,851 in r=-

0,59. 

H1(7): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto družbena prepoznavnost (M=4) statistično značilno drugače 

rangirali od managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=11), pri čemer je U=88, z=-

3,352 in r=-0,52. 

H1(8): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto ambicioznost (M=14) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=6), pri čemer je U=65, z= -3,652 in r= -0,58. 

H1(9): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto razgledanost (M=14) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=12), pri čemer je U=123, z=-2,085 in r=-

0,33. 

H1(10): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto sposobnost (M=13) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=8), pri čemer je U=128, z=-1,943 in r=-0,31. 

H1(11): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto pomoč (M=7) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=13), pri čemer je U=120, z=-2,160 in r=-

0,34. 

H1(12): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto iskrenost (M=13) statistično značilno drugače rangirali od 
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managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=11), pri čemer je U=128, z=-1,943 in r=-

0,34. 

H1(13): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto samodisciplina (M=2) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=7), pri čemer je U=106,50; z=-2,531 in r=-

0,40. 

H1(14): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto poslušnost (M=3) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=12), pri čemer je U=30,50; z=-4,596 in r=-

0,73. 

H1(15): S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo domnevo, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij vrednoto vljudnost (M=4) statistično značilno drugače rangirali od 

managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij (M=9), pri čemer je U=112; z=-2,379 in r=-0,38. 

Pri rangiranju ostalih vrednot se vzorca statistično značilno (p<0,05) ne razlikujeta, zato za 

tiste spremenljivke po tej metodi ne moremo potrditi veljavnosti hipoteze 1.  

Preglednica 21: Prikaz spremenljivk glede na to ali je hipoteza 1 potrjena ali ovržena.  

Terminalne vrednote 

Hipoteza 

1 potrjena 

ali 

ovržena 

Instrumentalne vrednote 

Hipoteza 

1 potrjena 

ali 

ovržena 

na 

Zdravje - odlično psihično in 
fizično stanje potrjena Razgledanost - Biti odprt. potrjena 

Varnost družine - skrbeti za bližnje potrjena 

Odgovornost - Biti zanesljiv in 

odgovoren. ovržena 

Svoboda - samostojnost in možnost 
svobodne izbire potrjena 

Ambicioznost - Biti prizadeven in 

delaven. potrjena 

Notranja harmonija - odsotnost 

notranjih konfliktov ovržena 

Iskrenost - Biti iskren in 

resnicoljuben. potrjena 

Resnično prijateljstvo - tesno 

prijateljstvo, partnerstvo ovržena 

Sposobnost - Biti učinkovit, 
kompetenten. potrjena 

Samospoštovanje – samozavest ovržena 

Domiselnost - Biti drzen in 

ustvarjalen. ovržena 

Zrela/odgovorna ljubezen - spolna 

in duhovna intimnost ovržena 

Pogum - stati za svojimi 

prepričanji ovržena 

Modrost - zrelo razumevanje 

življenja. ovržena 

Intelektualnost - biti inteligenten in 

biti sposoben razmišljati ovržena 

Enakost - enake možnosti za vse ovržena 

Logika - biti konsistenten in 

racionalen ovržena 
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Terminalne vrednote 
Hipoteza 1 

potrjena ali 

ovržena 

Instrumentalne vrednote 
Hipoteza 1 

potrjena 

ali ovržena 

Vznemirljivo življenje - živeti 
aktivno in živahno ovržena 

Samostojnost - biti samozadosten 

in biti sposoben poskrbeti zase ovržena 

Občutek izpopolnjenosti - občutek 
trajnega prispevka ovržena Ljubezen - biti ljubeč in nežen ovržena 

Udobno življenje - živeti v izobilju potrjena 

Lojalnost - biti zvest prijateljem 

ali skupini ovržena 

Mir na svetu - svet brez vojn in 

konfliktov ovržena Čistoča - biti čist in urejen ovržena 

Nacionalna/državna varnost - 

zaščita pred napadi potrjena 

Prizanesljivost - biti pripravljen 

odpuščati napake drugih ovržena 

Ugodje - živeti v ugodju in ležerno ovržena Pomoč - delovati v dobro drugih potrjena 

Lepota - lepota narave in umetnosti ovržena Vljudnost - biti prijazen in omikan potrjena 

Družbena prepoznavnost/sprejetost 
- spoštovanje in občudovanje potrjena 

Samodisciplina - biti zadržan, 
nadzorovati, kontrolirati samega 

sebe potrjena 

Odrešitev - biti odrešen, večno 
življenje potrjena 

Poslušnost - biti vesten in 

spoštljiv potrjena 

 

Na podlagi zgornjih ugotovitev smo se zato odločili, da izvedemo tudi diskriminantno analizo 

med vzorcema za obe kategoriji vrednot.  

5.4.2 Diskriminantna analiza 

Diskriminantna analiza je metoda, primerna za preučevanje odvisnosti med odvisno 

spremenljivko, ki je opisna, in več neodvisnimi spremenljivkami, ki so številske (Bastič 2006, 

33). Diskriminantna analiza je tako podobna multipli regresijski analizi, le da je odvisna 

spremenljivka opisna, v našem primeru je to spremenljivka Vzorec. Ta analiza omogoča, da 

obravnavamo več spremenljivk hkrati, tako da upoštevamo tudi njihove medsebojne 

odvisnosti in informacije, ki se delno pokrivajo. V okviru analize oblikujemo novo 

spremenljivko – diskriminantno funkcijo, ki je oblikovana tako, da se vrednosti enot, 

izračunane z diskriminantno funkcijo, v obeh skupinah med seboj v največji možni meri 

razlikujejo in tako dajo informacijo, katere spremenljivke prispevajo največ k razlikovanju 

med dvema skupinama enot (Bastič 2006, 34). Analiza variance bi za tako oblikovane nove 

vrednosti enot pokazala značilne razlike med povprečnima vrednostima proučevanih skupin. 

V okviru diskriminantne analize se za ugotavljanje učinkovitosti diskriminantne funkcije 

uporablja statistika Wilks lambda.  
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Diskriminantno analizo smo opravili za obe skupini vrednot za razlikovanje med obema 

vzorcema. V skupini terminalnih vrednot so bile izračunane statistike (preglednici 22 in 23), 

lastna vrednost (Eigenvalue) in Wilks Lambda. Lastna vrednost je razmerje med vsoto 

kvadratov med skupinama in vsoto kvadratov znotraj obeh skupin. Večja ko je njena vrednost, 

boljša je diskriminantna funkcija (Bastič 2006, 34). V našem primeru je lastna vrednost 6,988, 

kar pomeni, da obstaja razlikovanje med skupinama za kategorijo terminalnih vrednot. To 

potrjuje tudi Wilks Lambda test, ki z vrednostjo blizu 0 kaže na značilno razlikovanje med 

vzorcema (λ=0,125) v rangiranju terminalnih vrednot. Enako lahko sklepamo tudi glede na 

statistiko hi-kvadrat. Ker je v tem primeru raven značilnosti pod 0,05 (Sig.= 0,000), smemo 

ničelno domnevo, da se vzorca ne razlikujeta, zavreči s skupnim tveganjem, manjšim od 0,05. 

 

Preglednica 22: Izračun lastne vrednosti za kategorijo terminalnih vrednot 

 

Funkcija Lastna 

vrednost 

% Variance Kumulativni 

% 

Kanonična 
korelacija 

1 6,988a 100,0 100,0 ,935 

a. Prva 1 kanonična diskriminantna funkcija je bila uporabljena pri analizi. 

 

 

Preglednica 23: Wilks Lambda test za kategorijo terminalnih vrednot 

 

Test funkcije Wilks' 

Lambda 

Hi-kvadrat Stopnje 

prostosti 

Stat. 

znač. 

1 ,125 65,456 17 ,000 

 

 

Izračun standardiziranih koeficientov diskriminantne funkcije za terminalne vrednote (Priloga 

11) kaže na relativni pomen spremenljivk pri razlikovanju med managerji inovacijsko 

dejavnih malih podjetij in managerji inovacijsko nedejavnih podjetij. Spremenljivke z večjo 

vrednostjo standardiziranega koeficienta prispevajo več k razlikovanju med vzorcema. 

Najpomembnejše spremenljivke pri razlikovanju med vzorcema so tako varnost družine, 

zdravje, svoboda in vznemirljivo življenje. 

Izdelali smo tudi klasifikacijsko matriko, ki prikazuje število z diskriminantno funkcijo 

pravilno razvrščenih enot v vzorcih. Uspešnost klasifikacije je prikazana s količnikom med 
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pravilno razvrščenimi enotami in skupnim številom enot, izraženim v odstotkih. V našem 

primeru so bile vse (100 %) enote pravilno razvrščene na podlagi diskriminantne funkcije. 

Preglednica 24: Klasifikacijska matrika za kategorijo terminalnih vrednot 

 

 

Ali anketiranec pripada 

vzorcu 1 inovativnih ali 

vzorcu 2 neinovativnih 

Napovedana pripadnost 

vzorcu 

Skupaj 

Inovativna Neinovativna 

Original 

Št. 
Inovativna 21 0 21 

Neinovativna 0 21 21 

% 
Inovativna 100,0 ,0 100,0 

Neinovativna ,0 100,0 100,0 

a. 100,0 % prvotno (originalno) grupiranih enot je bilo pravilno klasificiranih.  

V skupini instrumentalnih vrednot so bile izračunane statistike lastna vrednost 

(Eigenvalue=5,162), Wilks Lambda (λ=0,162) in hi-kvadrat s statistično značilnostjo 

(Sig.=0,000), kar tudi potrjuje hipotezo 1, da se vzorca značilno razlikujeta med seboj pri 

rangiranju terminalnih vrednot. Preglednici 25 in 26 prikazujeta izračune omenjenih statistik. 

Preglednica 25: Izračun lastne vrednosti za kategorijo instrumentalnih vrednot 

 

Funkcija Lastna 

vrednost 

% Variance Kumulativni 

% 

Kanonična 
korelacija 

1 5,162a 100,0 100,0 ,915 

a. Prva 1 kanonična diskriminantna funkcija je bila uporabljena pri 
analizi. 

 

Preglednica 26: Wilks Lambda test in hi-kvadrat za kategorijo instrumentalnih vrednot 

 

Test funkcije Wilks' 

Lambda 

Hi-kvadrat Stopnje 

prostosti 

Stat. 

znač. 

1 ,162 53,643 17 ,000 
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Izračun standardiziranih koeficientov diskriminantne funkcije za instrumentalne vrednote 

(Priloga 12) kaže na velik relativni pomen spremenljivk ambicioznost in iskrenost pri 

razlikovanju med managerji inovacijsko dejavnih malih podjetij in managerji inovacijsko 

nedejavnih podjetij.  

Tudi za to kategorijo vrednot smo izdelali klasifikacijsko matriko, s katero je bilo z 

diskriminantno funkcijo pravilno razvrščenih 95,2 odstotka enot v vzorcih, s  čimer je 

izračunana funkcija zelo dober kazalnik razlikovanja. 

Preglednica 27: Klasifikacijska matrika za kategorijo instrumentalnih vrednot 

 

 

Ali anketiranec pripada 

vzorcu 1 inovativnih ali 

vzorcu 2 neinovativnih 

Napovedana pripadnost 

vzorcu 

Skupaj 

Inovativna Neinovativna 

Original 

Št. Inovativna 19 2 21 

Neinovativna 0 21 21 

% Inovativna 90,5 9,5 100,0 

Neinovativna ,0 100,0 100,0 

a. 95,2 % prvotno (originalno) grupiranih enot je bilo pravilno klasificiranih. 

Na podlagi rezultatov diskriminantne analize lahko s 95-odstotno verjetnostjo potrdimo 

hipotezo 1: Vrednotni sistemi managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij se statistično 

značilno razlikujejo od vrednotnih sistemov managerjev inovacijsko nedejavnih malih 

podjetij.  
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5.5 Preverjanje hipoteze 2: Razlike v rangiranju vrednot med vzorcema 

Hipoteza 2: Managerji inovacijsko dejavnih podjetij v povprečju višje rangirajo vrednote, 

povezane z inovativnostjo, kot managerji inovacijsko nedejavnih podjetij. 

Preverjanje Hipoteze 2: Z uporabo t-testa za neodvisne vzorce smo primerjali povprečne 

vrednosti spremenljivk (posameznih vrednot) v obeh vzorcih in ugotavljali, ali managerji 

inovacijsko dejavnih malih podjetij v povprečju postavljajo višje vrednote razgledanost, 

kompetentost, samostojnost in pogum, ki so največkrat asociirane s pojmom inovativnosti 

(glej poglavje Povzetek pregleda literature), kot njihovi stanovski kolegi v inovacijsko 

nedejavnih podjetjih. To ni samoumevno, saj do sedaj še ni bilo objavljenih relevantnih 

raziskav o korelaciji med vrednotnimi sistemi managerjev in inovacijsko dejavnostjo podjetij.  

Pri preverjanju hipoteze 1 smo ugotovili, da se vzorca statistično značilno razlikujeta pri 

rangiranju vrednot. Da bi ugotovili, kako se razlikujeta oziroma v katerem vzorcu se določena 

vrednota uvršča v povprečju višje in v katerem nižje, moramo uporabiti Rank Sum test, ki 

nam na podlagi seštevka rangov prikaže, v katerem vzorcu je določena spremenljivka 

statistično značilno rangirana višje ali nižje kot v drugem vzorcu.  

Preglednica 28: Rank Sum test za terminalne vrednote 

 

 

Ali anketiranec pripada 

vzorcu 1 inovativnih ali 

vzorcu 0 neinovativnih 

N Povprečni 

rang 

Vsota rangov 

(Rank Sum) 

Udobno življenje - živeti 

v izobilju 

Inovativna 21 16,45 345,50 

Neinovativna 21 26,55 557,50 

Varnost družine - skrbeti 

za bližnje 

Inovativna 21 27,48 577,00 

Neinovativna 21 15,52 326,00 

Svoboda - samostojnost 

in možnost svobodne 

izbire 

Inovativna 21 26,81 563,00 

Neinovativna 21 16,19 340,00 

Zdravje - odlično 

psihično in fizično stanje 

Inovativna 21 30,67 644,00 

Neinovativna 21 12,33 259,00 

Nacionalna/državna 

varnost - zaščita pred 

napadi 

Inovativna 21 16,57 348,00 

Neinovativna 21 26,43 555,00 

Odrešitev - biti odrešen, 

večno življenje 

Inovativna 21 14,36 301,50 

Neinovativna 21 28,64 601,50 

Družbena 

prepoznavnost/sprejetost 

- spoštovanje in 

občudovanje 

Inovativna 21 15,19 319,00 

Neinovativna 21 27,81 584,00 
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Glede na ugotovitve iz prejšnjega podpoglavja smo za primerjavo uporabili le tiste vrednote, 

za katere smo ugotovili statistično značilno razlikovanje v rangiranju med neodvisnima 

vzorcema na podlagi Mann-Whitneyevega testa. V preglednici 22 smo tako glede na rezultate 

Mann-Whitneyevega testa zbrali Rank Sum vrednosti za terminalne vrednote. S primerjanjem 

velikosti Rank Sum vrednosti lahko vidimo, v katerem vzorcu so anketiranci v povprečju 

rangirali katere vrednote. Tako so v vzorcu managerjev inovacijsko dejavnih podjetij vrednote 

varnost družine, svoboda, zdravje statistično značilno (glej vrednosti v stolpcu Sum of Ranks 

v preglednici 22) višje postavljene kot v vzorcu managerjev inovacijsko nedejavnih podjetij, 

kjer so višje kot v vzorcu inovacijsko dejavnih rangirali naslednje vrednote: udobno življenje, 

nacionalna/državna varnost, odrešitev in družbena prepoznavnost/sprejetost. 

V preglednici 23 smo glede na rezultate Mann-Whitneyevega testa zbrali Rank Sum vrednosti 

za instrumentalne vrednote. Glede na rezultate spodnje tabele lahko vidimo, da so v vzorcu 

inovacijsko dejavnih podjetij managerji statistično značilno višje kot njihovi kolegi v vzorcu 

inovacijsko nedejavnih podjetij rangirali vrednote ambicioznost, razgledanost in sposobnost, 

medtem ko so vrednote pomoč, iskrenost, vljudnost, poslušnost ter samodisciplina rangirali 

statistično značilno nižje kot managerji inovacijsko nedejavnih podjetij. 

Preglednica 29: Rank Sum test za instrumentalne vrednote 

 

 

Ali anketiranec pripada 

vzorcu 1 inovativnih ali 

vzorcu 2 neinovativnih 

N Povprečni 

rang 

Vsota rangov 

(Rank Sum) 

Ambicioznost - biti 

prizadeven in delaven 

Inovativna 19 27,58 524,00 

Neinovativna 21 14,10 296,00 

Razgledanost - biti odprt 
Inovativna 19 24,53 466,00 

Neinovativna 21 16,86 354,00 

Sposobnost - biti 

učinkovit, kompetenten 

Inovativna 19 24,26 461,00 

Neinovativna 21 17,10 359,00 

Pomoč - delovati v dobro 

drugih 

Inovativna 19 16,32 310,00 

Neinovativna 21 24,29 510,00 

Iskrenost - biti iskren in 

resnicoljuben 

Inovativna 19 24,71 469,50 

Neinovativna 21 16,69 350,50 

Poslušnost - biti vesten in 

spoštljiv 

Inovativna 19 11,61 220,50 

Neinovativna 21 28,55 599,50 

Vljudnost - biti prijazen 

in omikan 

Inovativna 19 15,89 302,00 

Neinovativna 21 24,67 518,00 

Samodisciplina - biti 

zadržan, nadzorovati, 

kontrolirati samega sebe 

Inovativna 19 15,61 296,50 

Neinovativna 21 24,93 523,50 
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Kljub temu da se kaže statistično značilna razlika pri rangiranju terminalnih vrednot, je zaradi 

relativno majhnega vzorca potrebna previdnost pri razlagi rezultatov in ekstrapolaciji na 

splošno populacijo. Menimo, da je razlikovanje predvsem očitno pri načinu, kako življenjske 

cilje posamezniki dosegajo in kakšno ravnanje je po njihovem prepričanju primerno za 

doseganje življenjskih aspiracij (rangiranje instrumentalnih vrednot). 

Če ponovno pogledamo povzetek teoretičnega dela, kjer smo identificirali z inovativnostjo 

največkrat povezane vrednote inovatorjev v raziskavah avtorjev: pogum (9), 

razgledanost/odprtost (8), sposobnost (7), domiselnost (6), samodisciplina (6), intelektualnost 

(6) in ambicioznost (5). Vidimo tudi, da je očitna prevlada instrumentalnih vrednot in da je 

opazna podobnost z našimi ugotovitvami, kjer so managerji inovacijsko dejavnih podjetij 

statistično značilno (glej vrednosti v stolpcu Sum of Ranks v prejšnji preglednici) višje 

uvrščali vrednote razgledanost, sposobnost in ambicioznost kot njihovi kolegi v inovacijsko 

nedejavnih podjetjih.  

Če pogledamo tudi, katere vrednote managerji inovacijsko dejavnih podjetij statistično 

značilno (preglednica 23) rangirajo nižje kot njihovi kolegi iz drugega vzorca, vidimo, da se 

med drugim pojavljata obe med avtorji najpogosteje omenjeni z inovativnostjo negativno 

povezani vrednoti: poslušnost in udobno življenje.  

Predvsem zanimivo je dejstvo, da so v nasprotju s pričakovanji oziroma s teoretičnimi 

predpostavkami drugih avtorjev managerji inovacijsko dejavnih podjetij statistično značilno 

nižje kot managerji inovacijsko nedejavnih podjetij rangirali vrednoto samodisciplina. Možna 

razlaga tega bi lahko bila, da managerji iz vzorca inovacijsko dejavnih podjetij samodisciplino 

že posedujejo in jim je zaradi »prirojenosti« potrebna manj kot njihovim kolegom, torej jo 

rangirajo relativno nižje kot ostale vrednote. 

Glede na pridobljene rezultate in ugotovitve naše analize lahko s statistično značilnostjo 

delno potrdimo hipotezo 2: Na podlagi Mann-Whitneyevega Rank Sum testa lahko s 95-

odstotno verjetnostjo sklenemo, da managerji inovacijsko dejavnih malih podjetij v Sloveniji 

statistično značilno višje rangirajo vrednote, povezane z inovativnostjo, kot managerji 

inovacijsko nedejavnih malih podjetij. Te vrednote so ambicioznost, razgledanost in 

sposobnost.  
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5.6 Preverjanje hipoteze 3: Skupne značilnosti najvišje rangiranih vrednot 

Hipoteza 3: Najvišje rangirane vrednote vrednotnih sistemov managerjev inovacijsko 

dejavnih malih podjetij v Sloveniji imajo skupne značilnosti (faktorje), ki bi jih lahko 

poimenovali inovacijska sposobnost. 

5.6.1 Hierarhična analiza skupin 

Pri preverjanju hipoteze 3 smo se najprej odločili za izvedbo analize skupin (Cluster analysis), 

s katero smo želeli združiti medsebojno podobne enote in s tem zmanjšali njihovo število. Gre 

za iskanje skupnih značilnosti, pri tem metoda ne razlikuje med odvisnimi in neodvisnimi 

spremenljivkami (Bastič 2006, 40). V programu SPSS smo opravili hierarhično analizo 

skupin, pri kateri smo na podlagi kvadrirane evklidske razdalje izdelali spodnja dendrograma 

za vsako skupino vrednot posebej.  

Na sliki 10 prikazujemo dendrogram terminalnih vrednot na podlagi vzorca managerjev 

inovacijsko dejavnih podjetij. Vidimo, da se vrednote združijo v dve večji skupini.  

 

 

Slika 10: Dendrogram terminalnih vrednot na podlagi vzorca managerjev inovacijsko 

dejavnih malih podjetij 
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Če sledimo Rokeachevi klasifikaciji terminalnih vrednot, ki se delijo na dve skupini osebnih 

in societalnih vrednot, lahko opazimo, da dendrogram, izdelan na podlagi vzorca, v veliki 

meri in z le manjšimi odstopanji ustreza omenjeni klasifikaciji (glej stran 19). Prva velika 

skupina vrednot je sestavljena iz societalnih vrednot, kot so družbena prepoznavnost, 

nacionalna varnost, lepota, mir na svetu, medtem ko je druga velika skupina vrednot v veliki 

meri sestavljena iz vrednot, ki jih lahko povezujemo z osebnimi višjimi cilji: občutek 

izpopolnitve, vznemirljivo življenje, varnost družine, svoboda, zdravje, notranja harmonija, 

samospoštovanje itd. 

Kot smo ugotovili pri preverjanju hipotez 1 in 2, lahko sklepamo, da se statistično značilne 

razlike kažejo predvsem pri instrumentalnih vrednotah, ki se najbolj zrcalijo v ravnanjih 

managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij. Pri dendrogramu instrumentalnih vrednotah 

na sliki 11 lahko vidimo, da z združevanjem spremenljivk na podlagi povprečnih povezav in 

posledičnim zmanjševanjem dimenzij na koncu pridemo do dveh večjih skupin vrednot, ki bi 

jih po klasifikaciji Rokeacha lahko razdelili na moralne in kompetenčne. In res, spodnji 

dendrogram prikazuje, da lahko vrednote na podlagi vzorca managerjev inovacijsko dejavnih 

podjetij razdelimo na skupino vrednot, ki se dotikajo sposobnosti oziroma kompetenc 

anketirancev: razgledanost, sposobnost, ambicioznost, pogum, intelektualnost, domiselnost, 

odgovornost, iskrenost in logika, in na skupino, ki združuje vrednote, povezane z moralnimi 

vrednotami, kot so prizanesljivost, pomoč, poslušnost, vljudnost, lojalnost, resnična ljubezen 

itd. 

 

 

Slika 11: Dendrogram instrumentalnih vrednot na podlagi vzorca managerjev 

inovacijsko dejavnih malih podjetij 
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Analize pri hipotezah 1 in 2 so pokazale, da so managerji inovacijsko dejavnih malih podjetij 

v Sloveniji višje rangirali predvsem kompetenčne vrednote v naboru instrumentalnih vrednot, 

zato lahko sklepamo o obstoju skupnih faktorjev, povezanih z inovacijsko sposobnostjo ali 

inovacijsko usmerjenostjo managerjev. Za nadaljnje analize bomo zato izvedli faktorsko 

analizo za skupino kompetenčnih instrumentalnih vrednot glede na dendrogram na sliki 11. 

5.6.2 Faktorska analiza 

Na podlagi ugotovitev analize skupin smo s pomočjo faktorske analize raziskali, ali  obstajajo 

skupni faktorji (latentne spremenljivke) tistih vrednot, ki so jih managerji pri izpolnjevanju 

vprašalnika v povprečju postavili najvišje. S to metodo bomo poskusili zmanjšati število 

spremenljivk med množico opazovanih vrednot z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, 

ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov. V tem primeru bi skupne razsežnosti 

oziroma faktorji pomenili določene osebnostne lastnosti oziroma osebne preference 

managerjev, kar bi lahko bilo uporabno pri iskanju in selekciji najprimernejših kadrov za 

vodenje inovacijsko dejavnih podjetij.  

Na podlagi klastrske metode oziroma hierarhične analize skupin v prejšnjem poglavju smo se 

osredotočili predvsem na podskupino kompetenčnih vrednot v skupini instrumentalnih 

vrednot. K tem nas usmerjajo tudi ugotovitve iz prejšnjih poglavij, v katerih smo ugotovili, da 

se v vedenju in ravnanju posameznikov najbolj odražajo instrumentalne vrednote. V analizo 

smo uvrstili tako vrednote, po katerih so se managerji inovacijsko dejavnih podjetij najbolj 

razlikovali od svojih kolegov v drugem vzorcu, kot tudi tiste vrednote, ki jih drugi avtorji 

največkrat omenjajo v svojih analizah. Izbrane vrednote so: razgledanost, sposobnost, 

ambicioznost, pogum, intelektualnost, domiselnost, odgovornost, samodisciplina in logika. 

Avtorji člankov s področja uporabe raziskovalnih metod in uporabe statističnih analiz 

svetujejo, da za faktorsko analizo potrebujemo vsaj 4k število statističnih enot, kjer je k 

število spremenljivk (Bastič 2006, 44). V našem primeru, kjer smo v očiščenem vzorcu 

uporabili odgovore 21 anketirancev, bi to pomenilo, da lahko v analizo uvrstimo največ 5 

spremenljivk/vrednot, vendar smo se odločili v začetne analize uvrstiti vseh devet in nato 

morebitne izstopajoče ali neustrezne spremenljivke postopno izločevati iz nadaljnjih analiz. 

Smiselnost uporabe faktorske analize s preostalimi spremenljivkami smo najprej preverili z 

Bartlettovim testom sferičnosti, s katerim preverjamo ničelno domnevo, da je osnovna 

korelacijska matrika enaka enotski matriki, kar pomeni, da med opazovanimi 

spremenljivkami ne obstaja odvisnosti (Bastič 2006, 44). Če je stopnja značilnosti 

Bartlettovega testa manjša od 0,05, potem lahko potrdimo domnevo, da korelacijska matrika 

ni enaka enotski, kar pomeni, da so podatki ustrezni (Field 2009, 647).  
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Ustreznost podatkov smo preverili tudi s pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega testa (v 

nadaljevanju KMO). Čim večja je vrednost tega testa, kjer so možne vrednosti med 0 in 1, 

tem bolj so podatki primerni za analizo. Če je vrednost KMO testa večja od 0,8, govorimo o 

optimalni ustreznosti podatkov. Če je vrednost KMO testa manjša od 0,5, podatki niso 

primerni za faktorsko analizo (Field 2009, 647). 

V programu SPSS smo izvedli faktorsko analizo po metodi glavnih osi (Principal Axis 

Factoring), v katero smo najprej uvrstili devet spremenljivk: razgledanost, sposobnost, 

ambicioznost, pogum, intelektualnost, domiselnost, odgovornost, samodisciplina in logika. 

Program je izdelal korelacijsko matriko za izbrane spremenljivke in jo prikazujemo v 

preglednici spodaj. 

Preglednica 30: Korelacijska matrika za izbrane spremenljivke 

Korelacijska matrika a,b 
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Korelacija Razgledanost  1,000 ,522 -,344 ,088 ,365 ,192 -,441 ,198 ,241 

Sposobnost  ,522 1,000 -,633 ,562 ,134 ,350 -,239 ,152 ,141 

Samodisciplina -,344 -,633 1,000 -,531 ,140 -,603 -,144 -,277 -,296 

Domiselnost  ,088 ,562 -,531 1,000 ,087 ,617 ,020 -,208 -,138 

Intelektualnost  ,365 ,134 ,140 ,087 1,000 ,070 -,518 -,249 -,271 

Logika  ,192 ,350 -,603 ,617 ,070 1,000 -,013 -,095 ,105 

Odgovornost  -,441 -,239 -,144 ,020 -,518 -,013 1,000 -,147 -,062 

Ambicioznost  ,198 ,152 -,277 -,208 -,249 -,095 -,147 1,000 ,495 

Pogum  ,241 ,141 -,296 -,138 -,271 ,105 -,062 ,495 1,000 

Stat. 

značilnost 
(enostranska) 

Razgledanost   ,011 ,074 ,359 ,062 ,216 ,029 ,209 ,160 

Sposobnost  ,011  ,002 ,006 ,292 ,071 ,162 ,267 ,282 

Samodisciplina  ,074 ,002  ,010 ,284 ,003 ,278 ,125 ,109 

Domiselnost ,359 ,006 ,010  ,361 ,002 ,468 ,196 ,287 

Intelektualnost  ,062 ,292 ,284 ,361  ,388 ,011 ,152 ,131 

Logika  ,216 ,071 ,003 ,002 ,388  ,479 ,349 ,334 

Odgovornost  ,029 ,162 ,278 ,468 ,011 ,479  ,274 ,400 

Ambicioznost  ,209 ,267 ,125 ,196 ,152 ,349 ,274  ,016 

Pogum ,160 ,282 ,109 ,287 ,131 ,334 ,400 ,016  

a. Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 2 neinovativnih = Inovativna 

b. Determinanta = ,017 
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Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da so spremenljivke rahlo povezane, kar pomeni, da 

je večina korelacijskih faktorjev večjih od 0,25 in manjših od 0,9, kar je primerno za 

faktorsko analizo. Opazimo lahko, da je nekaj spremenljivk statistično značilno povezanih, saj 

je nekaj vrednosti v razdelku Sig. manjših od 0,05. Field (2009, 658) in Bastičeva (2006, 44) 

priporočata, da se naj spremenljivke z največ statistično značilnih korelacij izločijo iz analize 

le, če KMO testi nakazujejo neprimernost podatkov. Če je rezultat KMO testa ugoden in smo 

v nadaljevanju dobili smiselne podatke, teh spremenljivk ni treba izločiti, saj statistično 

značilne korelacije med spremenljivkami same po sebi ne nakazujejo neprimerne analize, 

lahko pa povzročijo preglavice v nadaljnjih analizah.  

Nadalje SPSS izdela statistična testa KMO in Bartlettov test, ki sta prikazana v preglednici 

31. Vrednost KMO 0,608 potrjuje, da so vzorčni podatki primerni za analizo. Sicer vrednost 

KMO pri 0,608 ni idealna, vendar je glede na razmerje med številom spremenljivk in številom 

statističnih enot  v vzorcu zadovoljiva, zato nadaljujemo z izbrano metodo.  

Pri Bartlettovem testu na žalost naletimo na vrednost 0,013, na podlagi katere ne moremo 

zavrniti ničelne domneve, da korelacijska matrika spremenljivk ni enaka enotski matriki. 

Zaradi našega poznavanja tematike vrednot in vrednotnih sistemov, populacije in dejstva, da 

smo v preteklih korakih ugotovili prisotnost statistično značilnih korelacij med 

spremenljivkami, lahko domnevamo, da je vzrok tej vrednosti predvsem majhno število 

zajetih enot v vzorec, da pa v populacijskem vzorcu na podlagi raziskav drugih avtorjev 

(Musek 1994, Musek 2000, Pogačnik 2002) korelacije med spremenljivkami obstajajo, zato 

ne moremo govoriti o enotski matriki korelacijskih koeficientov. Na podlagi tega dejstva smo 

se odločili neugodnemu kazalcu navkljub nadaljevati s faktorsko analizo. 

Preglednica 31: Rezultati KMO in Bartlettovega testa za izbrane spremenljivke 

KMO in Bartlettov Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti 

vzorčenja 
,608 

Bartlettov test 

sferičnosti 

Približen hi-kvadrat 57,346 

Stopnje prostosti 36 

Statistična značilnost ,013 

a. Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 2 

neinovativnih = Inovativna 

Ocena komunalitet po metodi glavnih osi (Principal Axis Factoring) je prikazana v spodnji 

preglednici. Preglednica prikazuje, da je pri vseh spremenljivkah vpliv skupnih faktorjev večji 

od vpliva posamičnih dejavnikov, razen pri spremenljivki pogum in v manjši meri 

ambicioznost. Najvišje deleže pojasnjene variance s skupnimi faktorji lahko opazimo pri 

spremenljivkah samodisciplina (87 % variabilnosti spremenljivke lahko pojasnimo z vplivom 

skupnih faktorjev), domiselnost (76 % variabilnosti spremenljivke pojasnjene z vplivom 

skupnih faktorjev) in intelektualnost (66% variabilnosti spremenljivke pojasnjene z vplivom 
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skupnih faktorjev). Pri ostalih spremenljivkah je odstotek variabilnosti spremenljivke, ki je 

pojasnjen z vplivom skupnih faktorjem nad 50 %. Pri spremenljivkah ambicioznost in pogum 

so sicer komunalitete nizke, kar nam lahko povzroča težave v nadaljevanju, vendar jih večina 

avtorjev s tega področja uvršča med pomembne vrednote za inovatorje, zato jih obdržimo v 

nadaljnjih analizah. 

Preglednica 32: Ocenjene komunalitete spremenljivk 

  Komunalitetea 

 Prvotno Ekstrakcija 

Razgledanost - biti odprt ,516 ,582 

Sposobnost - biti učinkovit, kompetenten ,663 ,607 

Domiselnost - biti drzen in ustvarjalen ,639 ,764 

Intelektualnost - biti inteligenten in biti sposoben 

razmišljati 
,465 ,660 

Logika - biti konsistenten in racionalen ,580 ,472 

Samodisciplina – biti zadržan, nadzorovati, 
kontrolirati samega sebe 

,738 ,872 

Odgovornost - biti zanesljiv in odgovoren ,517 ,554 

Ambicioznost - biti prizadeven in delaven ,452 ,545 

Pogum - stati za svojimi prepričanji ,373 ,448 

Ekstrakcijska metoda: metoda glavnih osi. 

a. Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 2 neinovativnih = Inovativna 

Na podlagi preglednice celotne pojasnjene variance in scree diagrama je razvidno, da je 

mogoče model oceniti s tremi skupnimi faktorji, s katerimi je mogoče pojasniti 61 odstotkov 

celotne variance, kar je zadovoljivo. 

Preglednica 33: Celotna pojasnjena variancaa 

Faktor Prvotne lastne vrednosti Vsota kvadratov faktorskih uteži 
Skupaj % Variance Kumulativni % Skupaj % Variance Kumulativni % 

1 2,944 32,711 32,711 2,615 29,057 29,057 

2 1,888 20,982 53,693 1,502 16,693 45,749 

3 1,813 20,143 73,836 1,388 15,418 61,167 

4 ,659 7,321 81,157    

5 ,555 6,171 87,328    

6 ,443 4,926 92,254    

7 ,333 3,704 95,959    

8 ,214 2,380 98,339    

9 ,150 1,661 100,000    

Ekstrakcijska metoda: metoda glavnih osi. 

a. Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 2 neinovativnih = Inovativna 
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Na podlagi scree diagrama na sliki 12 lahko za ugotovljene faktorje vidimo, da drugi in tretji 

faktor približno enako močno pojasnjujeta skupno varianco spremenljivk.  

 

Slika 12: Scree diagram 

 

Preglednica 34: Matrika faktorskih uteži a,b 

 Faktor 

1 2 3 

Samodisciplina - biti zadržan, nadzorovati, 
kontrolirati se 

-,851   

Sposobnost - biti učinkovit, kompetenten ,772   

Domiselnost - biti drzen in ustvarjalen ,677  -,552 

Logika - biti konsistenten in racionalen ,620   

Razgledanost - biti odprt ,546   

Intelektualnost - biti inteligenten in biti 

sposoben razmišljati 
 ,799  

Odgovornost - biti zanesljiv in odgovoren  -,613  

Ambicioznost - biti prizadeven in delaven   ,648 

Pogum - stati za svojimi prepričanji   ,526 

Ekstrakcijska metoda: metoda glavnih osi. 

a. Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 2 neinovativnih = 

Inovativna 

b. 3 faktorji pridobljeni. 12 potrebnih iteracij. 

Na podlagi začetne faktorske rešitve tako lahko vidimo izražene tri faktorje. Če bi morda prvi 

faktor lahko ustrezal okvirnim opisom inventivnosti oziroma bolj konkretno invencijske 
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sposobnosti, je interpretacija za drugi faktor težavnejša, saj je sestavljen iz le dveh 

spremenljivk, ki kažeta na bipolarnost faktorja. Tretji faktor pa bi lahko opredelili kot faktor 

podjetnost. Problematična je tudi spremenljivka domiselnost, ki izkazuje pomemben vpliv 

dveh skupnih faktorjev, kar dodatno otežuje interpretacijo. 

Na podlagi rezultatov smo se zato odločili za pravokotno rotacijo faktorjev (Varimax with 

Kaiser normalization) in model treh skupnih faktorjev.  

Preglednica 35: Matrika rotiranih faktorskih uteži a,b 

 Faktor 

1 2 3 

Samodisciplina - biti zadržan, 
nadzorovati, kontrolirati samega sebe 

-,843   

Domiselnost - biti drzen in ustvarjalen ,828   

Logika - biti konsistenten in 

racionalen 
,685   

Sposobnost - biti učinkovit, 
kompetenten 

,669   

Odgovornost - biti zanesljiv in 

odgovoren 
 ,739  

Intelektualnost - biti inteligenten in 

biti sposoben razmišljati 
 ,723  

Razgledanost - biti odprt  ,632  

Ambicioznost - biti prizadeven in 

delaven 
  ,736 

Pogum - stati za svojimi prepričanji   ,666 

Ekstrakcijska metoda: metoda glavnih osi..  

Rotacijska metoda: Varimax s Kaiser Normalizacijo. 

a. Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 2 neinovativnih = 

Inovativna 

b. Rotacija konvergirana v 4 iteracijah. 

 

Rotirana faktorska rešitev nam kaže tri izrazito oblikovane faktorje, ki jih glede na vsebino in 

klasifikacijo vrednot lahko poimenujemo invencijska sposobnost. Prvi faktor zajema 

spremenljivke samodisciplina, domiselnost, logika in sposobnost, ki po klasifikaciji Rokeacha 

spadajo med kompetenčne vrednote in izražajo določeno sposobnost posameznika za 

reševanje problemov in iskanje rešitev. Po klasifikaciji Muska (2000, 71) bi jih lahko uvrstili 

v aktualizacijsko in spoznavno vrednotno kategorijo. Ta faktor ima največjo pojasnjevalno 

moč v modelu, saj pojasnjuje skoraj 30 % variabilnosti spremenljivk.  
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Negativni predznak pred utežjo za spremenljivko samodisciplina kaže glede na obravnavano 

literaturo nepričakovan, glede na prejšnje analize pa vendarle očiten kazalec, da 

samodisciplina ni visoko cenjena vrednota managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij. 

Prisotna je tudi vsebinska bipolarnost, ki naj bi bila značilna pri inoviranju: inovatorji so drzni 

in ustvarjalni, obenem pa se obvladujejo in nadzirajo sami sebe. So ustvarjalni ter obenem 

konsistentni in racionalni. O bipolarnosti oziroma konkretneje o kontrolirani shizofreniji 

govori tudi Basadur (2004, 103). 

Drugi faktor sestavljajo spremenljivke odgovornost, intelektualnost in razgledanost. Vrednote 

iz tega faktorja po klasifikaciji Muska in Pogačnika spadajo med eksistenčno-senzualne 

vrednote. Po klasifikaciji Rokeacha pa odgovornost uvrščamo med moralne, medtem ko sta 

intelektualnost in razgledanost kompetenčni vrednoti. Vsebinsko in pomensko bi bilo za ta 

faktor najbolj ustrezno poimenovanje znanstveni pristop. 

Tretji faktor je sestavljen iz spremenljivk ambicioznost in pogum in smo ga že pred rotacijo 

faktorjev poimenovali podjetnost. Vrednoti spadata po klasifikaciji Rokeacha med 

kompetenčne vrednote, po klasifikaciji Muska in Pogačnika pa podrobneje med potenčne 

vrednote, torej vrednote moči.  

Glede na izsledke analize skupin in faktorske analize tako ne moremo s statistično 

zanesljivostjo potrditi hipoteze 3, da imajo najvišje rangirane vrednote vrednotnih sistemov 

managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij v Sloveniji skupne značilnosti (faktorje), ki bi 

jih lahko poimenovali inovacijska sposobnost. 
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5.7 Aplikacija ugotovitev raziskave 

Rezultati opravljenih analiz potrjujejo našo splošno tezo, zastavljeno na začetku raziskave, da 

se vrednotni sistemi managerjev v vzorcu inovacijsko dejavnih malih podjetij v Sloveniji 

statistično značilno razlikujejo od vrednotnih sistemov managerjev iz vzorca malih podjetij, ki 

inovacijsko niso aktivna. Kljub temu je treba rezultate analize obravnavati s previdnostjo, 

predvsem zaradi dveh razlogov: relativno majhnih vzorcev in dejstva, da so podjetja uvrščena 

v vzorec inovacijsko dejavnih podjetij le tista, ki so bila uspešna na izborih za najboljše 

inovacije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije ali Slovenskega foruma inovacij. Pri 

nadaljnji interpretaciji rezultatov moramo zato vse zapisano razumeti le v omejenem okviru 

vzorcev. Ne glede na to pa rezultati vseeno zelo jasno nakazujejo, da bi bile nadaljnje 

obsežnejše raziskave za preverjanje in morebitno potrditev naših ugotovitev smotrne. 

Razlike med vzorcema so se pokazale že med uvodnim preverjanjem splošnih statističnih 

značilnosti vzorcev, kot so srednje vrednosti spremenljivk in njihovo razvrščanje glede na 

vrednost aritmetične sredine. Zaradi majhnega števila enot v obeh vzorcih so variance in 

posledično standardni odkloni pri vseh spremenljivkah relativno veliki, kar obenem pomeni, 

da obstaja velika verjetnost za obstoj statističnih napak tako prvega kot drugega reda. 

Rangiranje vrednot glede na njihovo aritmetično sredino kaže, da so managerji inovacijsko 

dejavnih podjetij v kategoriji terminalnih vrednot najviše uvrščali vrednote zdravje, varnost 

družine, svoboda in modrost, ki po Musku kažejo na usmerjenost k eksistenčno-izpolnitvenim 

vrednotam. Zanimiv je pogled na najvišje rangirane terminalne vrednote managerjev iz vzorca 

inovacijsko nedejavnih podjetij, ki kažejo na usmerjenost k (po Musku) hedonističnim in 

potenčnim vrednotam oziroma vrednotam užitka in moči (udobno življenje, družbena 

prepoznavnost, ugodje). 

V skupini instrumentalnih vrednot se začnejo kazati bistvene razlike med vzorcema. Glede na 

aritmetično sredino najvišje rangirane vrednote v vzorcu inovacijsko dejavnih so bile 

razgledanost, odgovornost in ambicioznost, ki jih omenjajo tudi drugi avtorji kot značilne 

vrednote inovatorjev, medtem ko so bile v vzorcu inovacijsko nedejavnih najvišje rangirane 

vrednote poslušnost, lojalnost in pomoč, kar je bila precej presenetljiva ugotovitev, saj glede 

na terminalne vrednote strmijo k vrednotam užitka in moči in ne k societalnim vrednotam.  

Morda kot zanimivost omenimo tudi, kaj bi nam lahko o managerjih inovacijsko dejavnih 

podjetij povedale najnižje rangirane instrumentalne vrednote: vljudnost, samodisciplina in 

poslušnost. Očitno je, da se managerji inovacijsko dejavnih podjetij iz našega vzorca pri 

doseganju svojih ciljev ne ozirajo na druge in so povsem osredotočeni na doseganje ciljev, ne 

glede na ovire. Pri tem je zanimivo, da jim po njihovem prepričanju samodisciplina ne koristi 

oziroma je ne uporabljajo kot vodila pri svojem ravnanju. Lahko bi jih opisali kot upornike. 

Osrednji namen raziskave je bil preveriti, ali obstajajo razlike v vrednotah in vrednotnih 

sistemih managerjev inovacijsko dejavnih in inovacijsko nedejavnih malih podjetij v 
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Sloveniji. Za ta namen smo najprej izvedli testne statistike pri posameznih spremenljivkah, 

kjer smo lahko hipotezo o razlikovanju med vzorcema potrdili le za nekatere vrednote. Zato 

smo v nadaljevanju uporabili še diskriminantno analizo, ki vzorca primerja po vseh 

spremenljivkah hkrati. Na podlagi diskriminantne analize smo lahko z veliko verjetnostjo 

potrdili našo domnevo, da se vrednote managerjev iz vzorca inovacijsko dejavnih malih 

podjetij statistično značilno razlikujejo od vrednot managerjev iz vzorca inovacijsko 

nedejavnih malih podjetij. 

Primerjava rezultatov faktorske analize z ugotovitvami pri preverjanju hipoteze 1 kaže na to, 

da imajo vrednotni sistemi managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij sicer močno 

izraženo skupno latentno spremenljivko, ki bi jo lahko poimenovali invencijska sposobnost, 

vendar glede na izračunane srednje vrednosti spremenljivk, vključenih v ta faktor, managerji 

le-te rangirajo nižje kot vrednote, katerih skupni razsežnosti lahko poimenujemo kot 

podjetništvo in znanstvenost oziroma znanstveni pristop. 

Na podlagi ugotovitev faktorske analize tako lahko nakažemo tipičnega managerja iz našega 

vzorca inovacijsko dejavnih malih podjetij. »Naš« inovacijski manager najvišje vrednoti 

oziroma ga pri njegovem ravnanju najbolj usmerjajo predvsem vrednote, povezane s 

podjetništvom. Torej je pogumen in ambiciozen. Takoj za tem pri delu potrebuje in uporablja 

znanstveni pristop, saj ceni intelektualnost in razgledanost/odprtost, s čimer izraža željo po 

pridobivanju novih znanj (lahko bi tudi rekli, da je radoveden) ter odgovornost, s čimer 

visoko ceni zanesljivost in odgovornost do drugih s tem, da deluje v dobro skupnosti.  

Najmočneje izražen faktor oziroma skupno značilnost spremenljivk smo poimenovali 

invencijska sposobnost in je sestavljena iz vrednot samodisciplina, domiselnost, logika in 

sposobnost. Pri tem je treba omeniti, da so te vrednote managerji rangirali nekje v povprečju 

ali celo podpovprečno v primerjavi z ostalimi vrednotami, tukaj izstopa predvsem 

samodisciplina. Vseeno te vrednote zelo lepo opišejo managerja iz našega vzorca inovacijsko 

dejavnih malih podjetij kot nekoga, ki je pri svojem delu kreativen, ustvarjene ideje pa 

realizira na podlagi svojih sposobnosti in pri tem uporablja logiko. 

Če rezultate naših analiz ekstrapoliramo na organizacijsko raven, bi tako lahko ugotovitve 

interpretirali tudi na način, da managerji inovacijsko dejavnih podjetij sicer najvišje cenijo 

podjetnost, nato znanstveni pristop in šele na tretjem mestu invencijsko sposobnost. Ta 

domneva se sklada z znano »mantro« inovatorstva, da izum ni dovolj, temveč je potreben tudi 

podjetniški duh in znanstveni analitični pristop za dosego zadanih ciljev. Za natančnejše 

dokazovanje kavzalnosti in korelacij med različnimi dejavniki, opisanih v tej domnevi, bi bilo 

treba opraviti dodatne raziskave, ki na žalost presegajo naše časovne in organizacijske 

omejitve. 

Primerjava rezultatov med kategorijama instrumentalnih in terminalnih vrednot kaže na to, da 

se razlike med vzorcema najbolj odražajo pri kategoriji instrumentalnih vrednot, ki so po 
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definiciji Rokeacha (1973, 68) predstave o vedenju, ki omogoča doseganje zaželenega 

oziroma končnih ciljev. Pri selekciji kadrov za vodenje inovacijsko dejavnih malih podjetij bi 

zato priporočili ugotavljanje, na kakšen način kandidati dosegajo ali želijo dosegati 

zastavljene cilje in katere vrednote jih pri tem najbolj usmerjajo. Po našem mnenju 

ugotavljanje in presoja kandidatov na podlagi terminalnih vrednot ne bi pokazala bistvenih 

razlik med inovacijsko usmerjenimi in ostalimi kandidati. 

Na tem mestu moramo dodati, da ugotavljanje primernosti kandidata ne more temeljiti samo 

na ugotavljanju vrednot, vendar pa lahko imajo te ugotovitve večjo težo pri ocenjevanju, saj 

nam vrednote kandidata dokaj zanesljivo povedo, kako bo le-ta ravnal v daljšem časovnem 

obdobju. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Namen magistrskega dela je bil raziskati, ali se in v čem se razlikujejo vrednotni sistemi 

managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij in vrednotni sistemi managerjev malih 

podjetij, ki so inovacijsko nedejavna. V okviru raziskave smo želeli identificirati vrednote, ki 

jih managerji inovacijsko uspešnih malih podjetij uvrščajo na vrh svojih preferenc in jih 

pojmujejo kot pomembne pri izvajanju inovacijske dejavnosti v svojih podjetjih.  

Z začetnim opisom inoviranja, procesov in dejavnikov inoviranja v malih podjetjih ter 

inovatorjev samih, smo opredelili tematiko in izpostavili pomen ustrezne organizacijske 

kulture kot enega ključnih dejavnikov za podporo inoviranju v podjetjih. Nadalje smo glede 

na ugotovitve obravnavanih avtorjev prišli do zaključka, da imajo v malih podjetjih ključno 

vlogo pri oblikovanju inovacijske kulture managerji s svojim stilom vodenja. 

V nadaljevanju smo opredelili pojem vrednot, njihova temeljna določila, možne klasifikacije 

ter hierarhijo. Pri tem smo pojasnili tudi, kako vrednote vplivajo na vedenje managerjev in 

navedli raziskave drugih avtorjev o vplivu vrednot managerjev na njihov stil vodenja in 

posledično organizacijsko klimo ter kulturo organizacij, ki jih vodijo.   

Na področju značilnih sistemov vrednot inovatorjev sicer obširnega gradiva ni najti, vendar 

smo s predpostavko, da vrednote posredno in neposredno vplivajo na ravnanje inovativnih 

posameznikov v dveh daljših sestavkih povzeli misli dveh skupin raziskovalcev značilnega 

vedenja inovatorjev ter navedli še rezultate raziskav nekaterih drugih vplivnih strokovnjakov s 

področja inoviranja. Teoretični del magistrskega dela smo zaključili s povzetkom značilnih 

lastnosti in vedenj inovatorjev, v tem magistrskem delu navedenih avtorjev. Dodano vrednost 

povzetku smo prispevali s poskusom prevoda značilnih vedenj inovatorjev v vrednote, ki 

izhajajo iz Rokeachevega vprašalnika vrednot. Na ta način smo pripravili tudi izhodišče za 

primerjavo z ugotovitvami naše raziskave. 

Za raziskavo vrednotnih sistemov managerjev inovacijsko dejavnih malih podjetij v Sloveniji, 

ki smo jo opravili na začetku leta 2013, smo izbrali metodo Rokeachevega vprašalnika 

vrednot oziroma RVS. Za ta namen smo izdelali poseben spletni obrazec, ki je sodelujočim 

omogočil, da so lahko vrednote rangirali na zelo preprost način, ki jim je omogočal 

spreminjanje vrstnega reda že rangiranih vrednot in s tem tudi nam omogočil, da smo dobili 

podatke, ki (upamo) čim bolj odsevajo resnične vrednotne preference posameznikov. 

Za obdelavo podatkov in statistične analize smo uporabili program SPSS. Na podlagi zbranih 

podatkov smo lahko statistično značilno potrdili prvi dve zastavljeni hipotezi. Tako smo 

potrdili, da se vrednotni sistemi managerjev iz vzorca inovacijsko dejavnih malih podjetij v 

Sloveniji razlikujejo od vrednotnih sistemov njihovih kolegov iz vzorca inovacijsko 

nedejavnih malih podjetij. Prav tako managerji inovacijsko dejavnih podjetij iz našega vzorca 

višje rangirajo vrednote, ki jih številni strokovnjaki povezujejo z inovativnostjo kot managerji 
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iz vzorca inovacijsko nedejavnih podjetij. Analiza podatkov za tretjo hipotezo, kjer smo 

domnevali, da imajo najviše rangirane vrednote skupno razsežnost, ki bi jo lahko poimenovali 

inovacijska sposobnost, pa je pokazala, da sicer lahko razberemo skupno razsežnost, ki bi jo 

lahko poimenovali invencijska sposobnost, vendar vrednote, ki jim je ta razsežnost skupna, 

niso najvišje uvrščene. Najvišje uvrščene vrednote managerjev iz vzorca inovacijsko dejavnih 

podjetij imajo namreč skupne razsežnosti, ki smo jih poimenovali podjetnost in znanstvenost 

oziroma znanstveni pristop.  

Na podlagi teh ugotovitev smo nato identificirali značilnega predstavnika iz našega vzorca 

managerjev inovacijsko dejavnih podjetij. Ta predstavnik najvišje rangira vrednote, povezane 

s podjetnostjo in z znanstvenim pristopom, šele nato vrednote, ki, sicer najbolj izrazito, 

izražajo invencijsko ali izumiteljsko sposobnost, kot so domiselnost, sposobnost in logika. 

S to raziskavo smo prispevali k identifikaciji najvišje rangiranih vrednot managerjev v vzorcu 

inovacijsko dejavnih malih podjetij v Sloveniji, ki so na natečajih GZS in SFI prejela 

priznanja za svoje inovacije. Z osvetlitvijo značilnosti managerjev inovacijsko dejavnih 

podjetij smo prispevali tudi k usmeritvam pri izboru vodilnih oseb za ta podjetja in nakazali 

usmeritve, ki se lahko upoštevajo v kadrovskih procesih selekcije in ne nazadnje tudi 

usposabljanja vodilnih oseb. Pri selekciji kadrov za vodenje inovacijsko dejavnih malih 

podjetij bi zato priporočili ugotavljanje, na kakšen način kandidati dosegajo ali želijo dosegati 

zastavljene cilje in katere vrednote jih pri tem najbolj usmerjajo.  

Na tem mestu moramo dodati, da ugotavljanje primernosti kandidata ne more temeljiti samo 

na ugotavljanju vrednot posameznika, vendar pa lahko imajo te ugotovitve po našem mnenju 

večjo težo pri ocenjevanju ustreznosti, saj nam glede na izsledke drugih raziskav na tem 

področju vrednote kandidata dokaj zanesljivo povedo, kako bo kandidat ravnal v daljšem 

časovnem obdobju. 
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   Priloga 1 

 
 

Izračun srednjih vrednosti za terminalne vrednote za vzorec 1 inovativna podjetja 

 N Mean Std. Deviation Variance 

 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Zdravje - odlično psihično in 

fizično stanje 
21 16,1429 ,43252 1,98206 3,929 

Varnost družine - skrbeti za 

bližnje 
21 14,3810 ,72202 3,30872 10,948 

Svoboda - samostojnost in 

možnost svobodne izbire 
21 13,8095 ,71587 3,28053 10,762 

Modrost - zrelo razumevanje 

življenja 
21 11,6667 ,96198 4,40833 19,433 

Resnično prijateljstvo - tesno 

prijateljstvo, partnerstvo 
21 11,5714 ,80348 3,68200 13,557 

Notranja harmonija - 

odsotnost notranjih konfliktov 
21 11,0952 ,82492 3,78027 14,290 

Zrela/odgovorna ljubezen - 

spolna in duhovna intimnost 
21 11,0476 ,75428 3,45653 11,948 

Samospoštovanje – 

samozavest 
21 10,9524 ,89036 4,08015 16,648 

Občutek izpopolnjenosti - 

občutek trajnega prispevka 
21 10,0952 ,98779 4,52664 20,490 

Enakost - enake možnosti za 

vse 
21 10,0476 ,87960 4,03083 16,248 

Vznemirljivo življenje - živeti 

aktivno in živahno 
21 9,8095 1,06149 4,86435 23,662 

Mir na svetu - svet brez vojn 

in konfliktov 
21 8,4286 1,32660 6,07924 36,957 

Udobno življenje - živeti v 

izobilju 
21 7,4286 1,07032 4,90481 24,057 

Nacionalna/državna varnost - 

zaščita pred napadi 
21 6,0952 ,86163 3,94848 15,590 

Lepota - lepota narave in 

umetnosti 
21 5,9048 ,85608 3,92307 15,390 

Ugodje - živeti v ugodju in 

ležerno 
21 5,5714 ,73216 3,35517 11,257 

Družbena 

prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 

21 4,6667 ,47476 2,17562 4,733 

Odrešitev - biti odrešen, 

večno življenje 
21 2,2857 ,40908 1,87464 3,514 

Valid N (listwise) 21     

 



    

 
 

 

 



   Priloga 2 

 

Izračun srednjih vrednosti za terminalne vrednote za vzorec 2 neinovativna podjetja 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Udobno življenje - živeti v 

izobilju 
21 11,6667 1,08086 4,95311 24,533 

Družbena 

prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 

21 10,6190 1,20609 5,52699 30,548 

Ugodje - živeti v ugodju in 

ležerno 
21 10,4762 1,43198 6,56216 43,062 

Nacionalna/državna varnost - 

zaščita pred napadi 
21 10,2381 1,15244 5,28114 27,890 

Modrost - zrelo razumevanje 

življenja 
21 10,1905 1,02265 4,68635 21,962 

Zrela/odgovorna ljubezen - 

spolna in duhovna intimnost 
21 9,9524 1,13699 5,21034 27,148 

Svoboda - samostojnost in 

možnost svobodne izbire 
21 9,8095 1,00622 4,61106 21,262 

Samospoštovanje – 

samozavest 
21 9,7619 1,15244 5,28114 27,890 

Enakost - enake možnosti za 

vse 
21 9,4286 1,01787 4,66446 21,757 

Lepota - lepota narave in 

umetnosti 
21 9,2857 1,17340 5,37720 28,914 

Notranja harmonija - 

odsotnost notranjih konfliktov 
21 9,1429 1,33682 6,12606 37,529 

Mir na svetu - svet brez vojn 

in konfliktov 
21 9,0952 ,95595 4,38069 19,190 

Resnično prijateljstvo - tesno 

prijateljstvo, partnerstvo 
21 8,9524 1,17001 5,36168 28,748 

Zdravje - odlično psihično in 

fizično stanje 
21 8,7619 ,94341 4,32325 18,690 

Varnost družine - skrbeti za 

bližnje 
21 8,7143 1,26706 5,80640 33,714 

Občutek izpopolnjenosti - 

občutek trajnega prispevka 
21 8,6190 1,05892 4,85259 23,548 

Vznemirljivo življenje - živeti 

aktivno in živahno 
21 8,2857 1,21527 5,56905 31,014 

Odrešitev - biti odrešen, 

večno življenje 
21 8,0000 1,11270 5,09902 26,000 

Valid N (listwise) 21     



   

 

 

 



   Priloga 3 

 

Izračun srednjih vrednosti za instrumentalne vrednote za vzorec 1 inovativna podjetja 

  Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Razgledanost - biti odprt 19 14,0526 ,58975 2,57064 6,608 

Odgovornost - biti zanesljiv in 

odgovoren 
19 13,3684 ,97095 4,23229 17,912 

Ambicioznost - biti prizadeven in 

delaven 
19 13,3158 ,84484 3,68258 13,561 

Iskrenost - biti iskren in 

resnicoljuben 
19 13,1053 1,11054 4,84074 23,433 

Sposobnost - biti učinkovit, 

kompetenten 
19 12,7368 ,58160 2,53513 6,427 

Domiselnost - biti drzen in 

ustvarjalen 
19 12,0000 1,06513 4,64280 21,556 

Pogum - stati za svojimi prepričanji 19 11,1579 ,77710 3,38728 11,474 

Intelektualnost - biti inteligenten in 

biti sposoben razmišljati 
19 10,6316 ,94346 4,11245 16,912 

Logika - biti konsistenten in 

racionalen 
19 9,1579 1,16042 5,05814 25,585 

Samostojnost - biti samozadosten 

in biti sposoben poskrbeti zase 
19 8,6316 1,18027 5,14469 26,468 

Ljubezen - biti ljubeč in nežen 19 8,5263 1,12746 4,91447 24,152 

Lojalnost - biti zvest prijateljem ali 

skupini 
19 8,1579 1,22657 5,34648 28,585 

Čistoča - biti čist in urejen 19 8,0526 1,10679 4,82440 23,275 

Prizanesljivost - biti pripravljen 

odpuščati napake drugih 
19 7,4211 ,94379 4,11388 16,924 

Pomoč - delovati v dobro drugih 19 7,1053 ,81612 3,55738 12,655 

Vljudnost - biti prijazen in omikan 19 5,2632 1,01406 4,42018 19,538 

Samodisciplina - biti zadržan, 

nadzorovati, kontrolirati samega 

sebe 

19 4,7895 1,03330 4,50406 20,287 

Poslušnost - biti vesten in spoštljiv 19 3,5263 ,75071 3,27225 10,708 

 



    

 



   Priloga 4 

 

Izračun srednjih vrednosti za instrumentalne vrednote za vzorec 2 neinovativna podjetja 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Poslušnost - biti vesten in 

spoštljiv 
21 11,1905 ,95772 4,38884 19,262 

Lojalnost - biti zvest prijateljem 

ali skupini 
21 10,8571 1,28041 5,86759 34,429 

Pomoč - delovati v dobro 

drugih 
21 10,4762 1,11188 5,09528 25,962 

Razgledanost - biti odprt 21 10,3333 1,19987 5,49848 30,233 

Intelektualnost - biti inteligenten 

in biti sposoben razmišljati 
21 10,2857 1,12788 5,16859 26,714 

Odgovornost - biti zanesljiv in 

odgovoren 
21 9,9048 1,20693 5,53087 30,590 

Iskrenost - biti iskren in 

resnicoljuben 
21 9,7143 1,05366 4,82849 23,314 

Ljubezen - biti ljubeč in nežen 21 9,6667 ,94197 4,31663 18,633 

Pogum - stati za svojimi 

prepričanji 
21 9,5714 1,01083 4,63219 21,457 

Prizanesljivost - biti pripravljen 

odpuščati napake drugih 
21 9,4762 1,23755 5,67115 32,162 

Sposobnost - biti učinkovit, 

kompetenten 
21 9,4286 1,22780 5,62647 31,657 

Samostojnost - biti 

samozadosten in biti sposoben 

poskrbeti zase 

21 9,3333 1,08745 4,98331 24,833 

Vljudnost - biti prijazen in 

omikan 
21 9,1905 1,13309 5,19249 26,962 

Logika - biti konsistenten in 

racionalen 
21 9,0476 1,26204 5,78339 33,448 

Domiselnost - biti drzen in 

ustvarjalen 
21 8,9048 1,29266 5,92372 35,090 

Samodisciplina - biti zadržan, 

nadzorovati, kontrolirati 

samega sebe 

21 8,4762 1,17842 5,40018 29,162 

Čistoča - biti čist in urejen 21 8,2381 ,99977 4,58154 20,990 

Ambicioznost - biti prizadeven 

in delaven 
21 6,9048 1,10605 5,06858 25,690 

 



    

 

 



   Priloga 5 

 

Test normalne porazdelitve Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk za terminalne vrednote. 

Tests of Normality 

 Ali anketiranec 

pripada vzorcu 

1 ali vzorcu 2  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Udobno življenje - živeti v izobilju 
Inovativna ,150 21 ,200* ,932 21 ,151 

Neinovativna ,157 21 ,189 ,895 21 ,028 

Enakost - enake možnosti za vse 
Inovativna ,101 21 ,200* ,981 21 ,933 

Neinovativna ,115 21 ,200* ,965 21 ,612 

Vznemirljivo življenje - živeti 

aktivno in živahno 

Inovativna ,095 21 ,200* ,955 21 ,426 

Neinovativna ,162 21 ,155 ,885 21 ,018 

Varnost družine - skrbeti za bližnje 
Inovativna ,167 21 ,132 ,897 21 ,030 

Neinovativna ,215 21 ,012 ,907 21 ,049 

Svoboda - samostojnost in 

možnost svobodne izbire 

Inovativna ,176 21 ,087 ,928 21 ,124 

Neinovativna ,126 21 ,200* ,962 21 ,549 

Zdravje - odlično psihično in fizično 

stanje 

Inovativna ,191 21 ,044 ,858 21 ,006 

Neinovativna ,182 21 ,068 ,936 21 ,183 

Notranja harmonija - odsotnost 

notranjih konfliktov 

Inovativna ,166 21 ,135 ,920 21 ,088 

Neinovativna ,146 21 ,200* ,904 21 ,042 

Zrela/odgovorna ljubezen - spolna 

in duhovna intimnost 

Inovativna ,114 21 ,200* ,945 21 ,274 

Neinovativna ,143 21 ,200* ,934 21 ,165 

Nacionalna/državna varnost - 

zaščita pred napadi 

Inovativna ,114 21 ,200* ,927 21 ,117 

Neinovativna ,176 21 ,087 ,925 21 ,107 

Ugodje - živeti v ugodju in ležerno 
Inovativna ,156 21 ,196 ,922 21 ,094 

Neinovativna ,183 21 ,064 ,844 21 ,003 

Odrešitev - biti odrešen, večno 

življenje 

Inovativna ,277 21 ,000 ,737 21 ,000 

Neinovativna ,165 21 ,142 ,947 21 ,297 

Samospoštovanje  samozavest 
Inovativna ,146 21 ,200* ,964 21 ,598 

Neinovativna ,140 21 ,200* ,953 21 ,386 

Občutek izpopolnjenosti - občutek 

trajnega prispevka 

Inovativna ,202 21 ,025 ,917 21 ,077 

Neinovativna ,135 21 ,200* ,948 21 ,317 

Družbena 

prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 

Inovativna ,296 21 ,000 ,834 21 ,002 

Neinovativna ,121 21 ,200* ,918 21 ,079 

Resnično prijateljstvo - tesno 

prijateljstvo, partnerstvo 

Inovativna ,248 21 ,002 ,825 21 ,002 

Neinovativna ,141 21 ,200* ,938 21 ,203 

Modrost - zrelo razumevanje 

življenja 

Inovativna ,149 21 ,200* ,948 21 ,314 

Neinovativna ,114 21 ,200* ,945 21 ,268 

Mir na svetu - svet brez vojn in 

konfliktov 

Inovativna ,212 21 ,015 ,832 21 ,002 

Neinovativna ,218 21 ,011 ,932 21 ,154 

Lepota - lepota narave in umetnosti 
Inovativna ,174 21 ,099 ,904 21 ,042 

Neinovativna ,136 21 ,200* ,942 21 ,241 

*. This is a lower bound of the true significance. 



    

 

 

 



   Priloga 6 

 

Test normalne porazdelitve Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk za instrumentalne vrednote 

Tests of Normality 

 Ali anketiranec 

pripada vzorcu 1 

ali vzorcu 2  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ambicioznost - Biti prizadeven 

in delaven 

Inovativna ,150 19 ,200* ,925 19 ,139 

Neinovativna ,123 21 ,200* ,906 21 ,045 

Razgledanost - Biti odprt 
Inovativna ,176 19 ,124 ,950 19 ,397 

Neinovativna ,143 21 ,200* ,933 21 ,157 

Sposobnost - Biti učinkovitost, 

kompetenten 

Inovativna ,226 19 ,012 ,955 19 ,479 

Neinovativna ,157 21 ,188 ,893 21 ,026 

Čistoča - Biti čist in urejen 
Inovativna ,183 19 ,093 ,930 19 ,175 

Neinovativna ,156 21 ,200 ,955 21 ,426 

Pogum - Stati za svojimi 

prepričanji 

Inovativna ,104 19 ,200* ,962 19 ,614 

Neinovativna ,117 21 ,200* ,937 21 ,188 

Prizanesljivost - Biti pripravljen 

odpuščati napake drugih 

Inovativna ,090 19 ,200* ,973 19 ,837 

Neinovativna ,159 21 ,177 ,919 21 ,084 

Pomoč - Delovati v dobro 

drugih 

Inovativna ,139 19 ,200* ,933 19 ,199 

Neinovativna ,214 21 ,013 ,922 21 ,096 

Iskrenost - Biti iskren in 

resnicoljuben 

Inovativna ,212 19 ,024 ,859 19 ,010 

Neinovativna ,133 21 ,200* ,932 21 ,151 

Domiselnost - Biti drzen in 

ustvarjalen 

Inovativna ,122 19 ,200* ,930 19 ,172 

Neinovativna ,177 21 ,084 ,899 21 ,034 

Samostojnost - Biti 

samozadosten in skrbeti zase 

Inovativna ,151 19 ,200* ,922 19 ,123 

Neinovativna ,110 21 ,200* ,943 21 ,249 

Intelektualnost - Biti inteligenten 

in biti sposoben razmišljati 

Inovativna ,123 19 ,200* ,950 19 ,391 

Neinovativna ,154 21 ,200* ,945 21 ,272 

Logika - Biti konsistenten in 

racionalen 

Inovativna ,144 19 ,200* ,908 19 ,068 

Neinovativna ,137 21 ,200* ,921 21 ,091 

Ljubezen - Biti ljubeč in nežen 
Inovativna ,170 19 ,150 ,925 19 ,139 

Neinovativna ,193 21 ,040 ,959 21 ,498 

Lojalnost - Biti zvest prijateljem 

ali skupini 

Inovativna ,203 19 ,039 ,882 19 ,023 

Neinovativna ,186 21 ,057 ,905 21 ,045 

Poslušnost - Biti vesten in 

spoštljiv 

Inovativna ,248 19 ,003 ,707 19 ,000 

Neinovativna ,120 21 ,200* ,960 21 ,522 

Vljudnost - Biti prijazen in 

omikan 

Inovativna ,189 19 ,072 ,842 19 ,005 

Neinovativna ,124 21 ,200* ,942 21 ,244 

Odgovornost - Biti zanesljiv in 

odgovoren 

Inovativna ,191 19 ,067 ,888 19 ,030 

Neinovativna ,150 21 ,200* ,929 21 ,129 

Samodisciplina - Biti zadržan, 

nadzorovati se 

Inovativna ,258 19 ,002 ,800 19 ,001 

Neinovativna ,169 21 ,122 ,887 21 ,020 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 



   

 



   Priloga 7 

 

Mann-Whitney test in Wilcoxon Rank Sum test za terminalne vrednote 

 

  

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

Udobno življenje - živeti v izobilju 

114,500 345,500 -2,674 ,007 

Enakost - enake možnosti za vse 

205,500 436,500 -,378 ,705 

Vznemirljivo življenje - živeti 
aktivno in živahno 

180,500 411,500 -1,010 ,312 

Varnost družine - skrbeti za 
bližnje 

95,000 326,000 -3,171 ,002 

Svoboda - samostojnost in 
možnost svobodne izbire 

109,000 340,000 -2,815 ,005 

Zdravje - odlično psihično in 
fizično stanje 

28,000 259,000 -4,868 ,000 

Notranja harmonija - odsotnost 
notranjih konfliktov 

179,000 410,000 -1,048 ,295 

Zrela/odgovorna ljubezen - 
spolna in duhovna intimnost 

190,000 421,000 -,770 ,441 

Nacionalna/državna varnost - 
zaščita pred napadi 

117,000 348,000 -2,611 ,009 

Ugodje - živeti v ugodju in 
ležerno 

133,500 364,500 -2,200 ,028 

Odrešitev - biti odrešen, večno 
življenje 

70,500 301,500 -3,851 ,000 

Samospoštovanje – samozavest 
190,500 421,500 -,757 ,449 

Občutek izpopolnjenosti - 
občutek trajnega prispevka 

182,500 413,500 -,960 ,337 

Družbena 
prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 

88,000 319,000 -3,352 ,001 

Resnično prijateljstvo - tesno 
prijateljstvo, partnerstvo 

152,000 383,000 -1,735 ,083 

Modrost - zrelo razumevanje 
življenja 

176,500 407,500 -1,113 ,266 

Mir na svetu - svet brez vojn in 
konfliktov 

182,000 413,000 -,972 ,331 

Lepota - lepota narave in 
umetnosti 

141,000 372,000 -2,009 ,044 

a. Grouping Variable: Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 0 
neinovativnih 

 

 



    

 

 

 

 



   Priloga 8 

 

Mann-Whitney test in Wilcoxon Rank Sum test za instrumentalne vrednote 

  

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

Ambicioznost - biti 
prizadeven in delaven 

65,000 296,000 -3,652 ,000 

Razgledanost - biti odprt 123,000 354,000 -2,085 ,037 

Sposobnost - biti učinkovit, 
kompetenten 

128,000 359,000 -1,943 ,052 

Čistoča - biti čist in urejen 198,500 429,500 -,027 ,978 

Pogum - stati za svojimi 
prepričanji 

158,500 389,500 -1,115 ,265 

Prizanesljivost - biti 
pripravljen odpuščati 
napake drugih 

154,500 344,500 -1,223 ,221 

Pomoč - delovati v dobro 
drugih 

120,000 310,000 -2,160 ,031 

Iskrenost - biti iskren in 
resnicoljuben 

119,500 350,500 -2,179 ,029 

Domiselnost - biti drzen in 
ustvarjalen 

132,000 363,000 -1,833 ,067 

Samostojnost - biti 
samozadosten in biti 
sposoben poskrbeti zase 

184,000 374,000 -,421 ,674 

Intelektualnost - biti 
inteligenten in biti 
sposoben razmišljati 

195,000 385,000 -,122 ,903 

Logika - biti konsistenten in 
racionalen 

195,500 426,500 -,109 ,914 

Ljubezen - biti ljubeč in 
nežen 

175,000 365,000 -,667 ,505 

Lojalnost - biti zvest 
prijateljem ali skupini 

141,000 331,000 -1,591 ,112 

Poslušnost – biti vesten in 
spoštljiv 

30,500 220,500 -4,596 ,000 

Vljudnost - biti prijazen in 
omikan 

112,000 302,000 -2,379 ,017 

Odgovornost - biti zanesljiv 
in odgovoren 

130,500 361,500 -1,875 ,061 

Samodisciplina - biti 
zadržan, nadzorovati, 
kontrolirati samega sebe 

106,500 296,500 -2,531 ,011 

a. Grouping Variable: Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 2 
neinovativnih 
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Mann-Whitney Rank Sum test za terminalne vrednote 

Ranks 

 

Ali anketiranec pripada 

vzorcu 1 inovativnih ali 

vzorcu 0 neinovativnih 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Udobno življenje - živeti v izobilju 
Inovativna 21 16,45 345,50 

Neinovativna 21 26,55 557,50 

Enakost - enake možnosti za vse 
Inovativna 21 22,21 466,50 

Neinovativna 21 20,79 436,50 

Vznemirljivo življenje - živeti aktivno 

in živahno 

Inovativna 21 23,40 491,50 

Neinovativna 21 19,60 411,50 

Varnost družine - skrbeti za bližnje 
Inovativna 21 27,48 577,00 

Neinovativna 21 15,52 326,00 

Svoboda - samostojnost in možnost 

svobodne izbire 

Inovativna 21 26,81 563,00 

Neinovativna 21 16,19 340,00 

Zdravje - odlično psihično in fizično 

stanje 

Inovativna 21 30,67 644,00 

Neinovativna 21 12,33 259,00 

Notranja harmonija - odsotnost 

notranjih konfliktov 

Inovativna 21 23,48 493,00 

Neinovativna 21 19,52 410,00 

Zrela/odgovorna ljubezen - spolna in 

duhovna intimnost 

Inovativna 21 22,95 482,00 

Neinovativna 21 20,05 421,00 

Nacionalna/državna varnost - zaščita 

pred napadi 

Inovativna 21 16,57 348,00 

Neinovativna 21 26,43 555,00 

Ugodje - živeti v ugodju in ležerno 
Inovativna 21 17,36 364,50 

Neinovativna 21 25,64 538,50 

Odrešitev - biti odrešen, večno 

življenje 

Inovativna 21 14,36 301,50 

Neinovativna 21 28,64 601,50 

Samospoštovanje, samozavest Inovativna 21 22,93 481,50 

 Neinovativna 21 20,07 421,50 

Občutek izpopolnjenosti - občutek 

trajnega prispevka 

Inovativna 21 23,31 489,50 

Neinovativna 21 19,69 413,50 

Družbena prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 

Inovativna 21 15,19 319,00 

Neinovativna 21 27,81 584,00 

Resnično prijateljstvo - tesno 

prijateljstvo, partnerstvo 

Inovativna 21 24,76 520,00 

Neinovativna 21 18,24 383,00 

Modrost - zrelo razumevanje življenja 
Inovativna 21 23,60 495,50 

Neinovativna 21 19,40 407,50 

Mir na svetu - svet brez vojn in 

konfliktov 

Inovativna 21 19,67 413,00 

Neinovativna 21 23,33 490,00 

Lepota - lepota narave in umetnosti 
Inovativna 21 17,71 372,00 

Neinovativna 21 25,29 531,00 
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Mann –Whitney Rank Sum test za instrumentalne vrednote 

Ranks 

 

Ali anketiranec pripada 

vzorcu 1 inovativnih ali 

vzorcu 2 neinovativnih 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Ambicioznost - biti prizadeven in delaven 
Inovativna 19 27,58 524,00 

Neinovativna 21 14,10 296,00 

Razgledanost - biti odprt 
Inovativna 19 24,53 466,00 

Neinovativna 21 16,86 354,00 

Sposobnost - biti učinkovit, kompetenten 
Inovativna 19 24,26 461,00 

Neinovativna 21 17,10 359,00 

Čistoča - biti čist in urejen 
Inovativna 19 20,55 390,50 

Neinovativna 21 20,45 429,50 

Pogum - stati za svojimi prepričanji 
Inovativna 19 22,66 430,50 

Neinovativna 21 18,55 389,50 

Prizanesljivost - biti pripravljen odpuščati 

napake drugih 

Inovativna 19 18,13 344,50 

Neinovativna 21 22,64 475,50 

Pomoč - delovati v dobro drugih 
Inovativna 19 16,32 310,00 

Neinovativna 21 24,29 510,00 

Iskrenost - biti iskren in resnicoljuben 
Inovativna 19 24,71 469,50 

Neinovativna 21 16,69 350,50 

Domiselnost - biti drzen in ustvarjalen 
Inovativna 19 24,05 457,00 

Neinovativna 21 17,29 363,00 

Samostojnost - biti samozadosten in biti 

sposoben poskrbeti zase 

Inovativna 19 19,68 374,00 

Neinovativna 21 21,24 446,00 

Intelektualnost - biti inteligenten in biti 

sposoben razmišljati 

Inovativna 19 20,26 385,00 

Neinovativna 21 20,71 435,00 

Logika - biti konsistenten in racionalen 
Inovativna 19 20,71 393,50 

Neinovativna 21 20,31 426,50 

Ljubezen - biti ljubeč in nežen 
Inovativna 19 19,21 365,00 

Neinovativna 21 21,67 455,00 

Lojalnost - biti zvest prijateljem ali 

skupini 

Inovativna 19 17,42 331,00 

Neinovativna 21 23,29 489,00 

Poslušnost - biti vesten in spoštljiv 
Inovativna 19 11,61 220,50 

Neinovativna 21 28,55 599,50 

Vljudnost - biti prijazen in omikan 
Inovativna 19 15,89 302,00 

Neinovativna 21 24,67 518,00 

Odgovornost - biti zanesljiv in odgovoren 
Inovativna 19 24,13 458,50 

Neinovativna 21 17,21 361,50 

Samodisciplina - biti zadržan, 

nadzorovati se 

Inovativna 19 15,61 296,50 

Neinovativna 21 24,93 523,50 

 



    

 



   Priloga 11 

 

Standardizirani koeficienti diskriminantne funkcije za terminalne vrednote 

 

Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 Function 

1 

Udobno življenje - živeti v 

izobilju 
,385 

Enakost - enake možnosti za 

vse 
,785 

Vznemirljivo življenje - živeti 

aktivno in živahno 
,957 

Varnost družine - skrbeti za 

bližnje 
1,075 

Svoboda - samostojnost in 

možnost svobodne izbire 
,987 

Zdravje - odlično psihično in 

fizično stanje 
1,247 

Notranja harmonija - odsotnost 

notranjih konfliktov 
,847 

Zrela/odgovorna ljubezen - 

spolna in duhovna intimnost 
,736 

Nacionalna/državna varnost - 

zaščita pred napadi 
,473 

Ugodje - živeti v ugodju in 

ležerno 
,426 

Odrešitev - biti odrešen, večno 

življenje 
-,069 

Samospoštovanje – 

samozavest 
,455 

Občutek izpopolnjenosti - 

občutek trajnega prispevka 
,712 

Družbena 

prepoznavnost/sprejetost - 

spoštovanje in občudovanje 

,343 

Resnično prijateljstvo - tesno 

prijateljstvo, partnerstvo 
,497 

Modrost - zrelo razumevanje 

življenja 
,823 

Mir na svetu - svet brez vojn in 

konfliktov 
,823 
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Koeficienti diskriminantne funkcije za instrumentalne vrednote 

 

 

Standardized Canonical Discriminant Function 

Coefficients 

 Function 

1 

Ambicioznost - Biti prizadeven in 

delaven 
1,077 

Razgledanost - Biti odprt ,180 

Sposobnost - Biti učinkovitost, 

kompetenten 
,098 

Čistoča - Biti čist in urejen -,325 

Pogum - Stati za svojimi prepričanji -,348 

Prizanesljivost - Biti pripravljen 

odpuščati napake drugih 
,039 

Pomoč - Delovati v dobro drugih -,765 

Iskrenost - Biti iskren in resnicoljuben 1,198 

Domiselnost - Biti drzen in ustvarjalen ,690 

Samostojnost - Biti samozadosten in 

biti sposoben poskrbeti zase 
,212 

Intelektualnost - Biti inteligenten in biti 

sposoben razmišljati 
,047 

Logika - Biti konsistenten in racionalen ,456 

Ljubezen - Biti ljubeč in nežen ,179 

Lojalnost - Biti zvest prijateljem ali 

skupini 
-,010 

Poslušnost - Biti vesten in spoštljiv -,327 

Vljudnost - Biti prijazen in omikan -,451 

Odgovornost - Biti zanesljiv in 

odgovoren 
,040 
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Korelacijska matrika za spremenljivke v faktorski analizi 
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Razgledanost - Biti odprt 1,000 ,522 -,344 ,088 ,365 ,192 -,441 ,198 ,241

Sposobnost - Biti 

učinkovitost, kompetenten
,522 1,000 -,633 ,562 ,134 ,350 -,239 ,152 ,141

Samodisciplina - Biti 

zadržan, nadzorovati se
-,344 -,633 1,000 -,531 ,140 -,603 -,144 -,277 -,296

Domiselnost - Biti drzen in 

ustvarjalen

,088 ,562 -,531 1,000 ,087 ,617 ,020 -,208 -,138

Intelektualnost - Biti 

inteligenten in biti 

sposoben razmišljati

,365 ,134 ,140 ,087 1,000 ,070 -,518 -,249 -,271

Logika - Biti konsistenten 

in racionalen

,192 ,350 -,603 ,617 ,070 1,000 -,013 -,095 ,105

Odgovornost - Biti zanesljiv 

in odgovoren

-,441 -,239 -,144 ,020 -,518 -,013 1,000 -,147 -,062

Ambicioznost - Biti 

prizadeven in delaven

,198 ,152 -,277 -,208 -,249 -,095 -,147 1,000 ,495

Pogum - Stati za svojimi 

prepričanji
,241 ,141 -,296 -,138 -,271 ,105 -,062 ,495 1,000

Razgledanost - Biti odprt ,011 ,074 ,359 ,062 ,216 ,029 ,209 ,160

Sposobnost - Biti 

učinkovitost, kompetenten
,011 ,002 ,006 ,292 ,071 ,162 ,267 ,282

Samodisciplina - Biti 

zadržan, nadzorovati se
,074 ,002 ,010 ,284 ,003 ,278 ,125 ,109

Domiselnost - Biti drzen in 

ustvarjalen

,359 ,006 ,010 ,361 ,002 ,468 ,196 ,287

Intelektualnost - Biti 

inteligenten in biti 

sposoben razmišljati

,062 ,292 ,284 ,361 ,388 ,011 ,152 ,131

Logika - Biti konsistenten 

in racionalen

,216 ,071 ,003 ,002 ,388 ,479 ,349 ,334

Odgovornost - Biti zanesljiv 

in odgovoren

,029 ,162 ,278 ,468 ,011 ,479 ,274 ,400

Ambicioznost - Biti 

prizadeven in delaven

,209 ,267 ,125 ,196 ,152 ,349 ,274 ,016

Pogum - Stati za svojimi 

prepričanji
,160 ,282 ,109 ,287 ,131 ,334 ,400 ,016

a. Ali anketiranec pripada vzorcu 1 inovativnih ali vzorcu 2 neinovativnih = Inovativna

b. Determinant = ,017

Correlation Matrix
a,b

Correlation

Sig. (1-tailed)


