
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

MAGISTRSKA NALOGA 

 

JOŽICA KOBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPER, 2012 

JO
Ž

IC
A

 K
O

B
E

 
M

A
G

IS
T

R
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 
2

0
1
2
 





 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

Magistrska naloga 

MARKETINŠKA KULTURA IN NJEN VPLIV NA 

USPEŠNOST ORGANIZACIJ V ZDRAVSTVU 

Jožica Kobe 

 

Koper, 2012  Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo 

 





III 

POVZETEK 

Temeljni namen magistrske naloge je analizirati razvitost marketinške kulture in njene 

povezanosti z uspešnostjo organizacij v zdravstvu v Sloveniji. Osrednji znanstveni prispevek 

so nova spoznanja o pomenu marketinške kulture za uspešno poslovanje organizacij, tudi 

nepridobitnih, predvsem zdravstvenih organizacij, in o razvitosti marketinške kulture v 

zdravstvu. V empiričnem delu je ugotovljena sorazmerno visoka stopnja razvitosti 

marketinške kulture v zdravstvu, ki se značilno razlikuje med posameznimi vrstami izvajalcev 

zdravstvenih storitev in med posameznimi skupinami zaposlenih v teh organizacijah. 

Ugotovljeno je, da je marketinška kultura povezana z uspešnostjo organizacij. Povzamemo 

lahko, da je razvijanje marketinškega – odprto naravnanega razmišljanja in ravnanja, ki mora 

biti vpeto v kulturo organizacije, lahko za organizacijo eden od pomembnih virov trajnostne 

konkurenčne prednosti in dolgoročne uspešnosti organizacije. 

Ključne besede: organizacijska kultura, marketinška kultura, trajnostna konkurenčna prednost, 

uspešnost organizacije, zdravstvo. 

SUMMARY 

The fundamental objective of the master's thesis was to analyse the development of the 

marketing culture and its impact to the efficiency of the organisations in the Slovene health 

care system. New recognitions regarding the importance of the marketing culture for the 

efficient operation of the organisations, even the non-profit ones, most of all of the health care 

organisations, and regarding the development of the marketing culture in the health care 

system are the main scientific contributions. In the empirical part we established the relatively 

high degree of the development of the marketing culture in the health care organisations that 

significantly differentiate between individual type of the performers of the health care 

services, and between individual groups of employees in these organisations. It was 

established that the marketing culture influences the efficiency of the organisations. We can 

conclude, that the development of the marketing, e.g. openly directed mentality and action 

that has to be included into the culture of the organisation, can be one of the important sources 

for sustainable competitive advantage and long term success of the organisation. 

Key words: organisational culture, marketing culture, sustainable competitive advantage, 

success of the enterprise, health care system. 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča  

Prav tako kot celoten javni
1
 sektor se tudi zdravstvo sooča z nekonkurenčnostjo in 

naraščajočimi izdatki, ki jih država vse teže obvladuje, zato so za odpravljanje slabosti v 

sistemu zdravstvenega varstva
2
 in njegov nadaljnji razvoj potrebne spremembe in ukrepi, 

katerih glavni cilj so izboljšave pri delu izvajalcev javne zdravstvene službe
3
 z namenom 

povečati učinkovitost, produktivnost in kakovost v izvajanju javne zdravstvene službe, kar od 

izvajalcev zdravstvenega sistema zahteva večjo prilagodljivost in odzivnost na spremembe v 

okolju.  

Glavni dejavniki okolja, ki vplivajo na razvoj storitvenih in s tem tudi zdravstvenih 

dejavnosti
4
 so: 

 nove komunikacijske in informacijske tehnologije, 

 spremembe pri porabnikih storitev, ki se bodo vse bolj zavedali pomena kakovosti in 

zanesljivosti storitev, 

 naraščanje konkurence, tudi mednarodne, 

 vpliv države, ki se bo postopno zmanjševal, izvajanje storitev se s koncesijami prenaša na 

zasebni sektor,  

 globalizacija storitev. 

Storitvene organizacije bodo morale spremljati te spremembe in vlagati v tehnološko opremo 

in še posebej v zaposlene na vseh ravneh, zlasti v izvajalce storitev in kontaktnega osebja, na 

podlagi česar bo zagotovljeno ustrezno jamstvo za celovito kakovost storitev in s tem 

zadovoljstvo porabnikov, kar je osrednji dejavnik uspešnosti katerega koli storitvenega 

podjetja (Potočnik 2000, 213–216). 

                                                 

1
 V javnem sektorju gre za javni interes; razlikovanje med javnim interesom in zasebnim interesom 

namreč izhaja iz različnih pravnih interesov (Bohinc 2005, 25–26). 

2
 Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in 

storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego 

in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz 

zdravstvenega zavarovanja, s katerimi je zagotovljena socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, 

poroda ali smrti (ZZVZZ, 1. člen).  

3
 Javno zdravstveno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in 

fizične osebe na podlagi koncesije. Zdravstvena dejavnost kot javna služba se opravlja v okviru mreže 

javne zdravstvene službe (ZZDej, 3. in 4. člen).  

4
 Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi 

medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pri varovanju zdravja, 

preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev. Zdravstvena dejavnost se 

opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni (ZZDej, 1. in 2. člen). 
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Organizacijo
5
 ustanovijo lastniki in drugi ustanovitelji zato, da bi učinkovito in uspešno 

dosegala cilje. Učinkovitost je razmerje med izidi delovanja in vložki v delovanje in je osnova 

za uspešnost organizacije, ki je razmerje med izidi delovanja in zastavljenimi cilji 

organizacije. Organizacija upravičuje svoj obstoj in dokazuje svojo uspešnost v menjalnih 

razmerjih z zunanjimi in notranjimi udeleženci. V vsakem menjalnem razmerju so udeleženci 

zadovoljni le, če občutijo, da uživajo od organizacije primerne koristi v zameno za koristi, ki 

jih oni dajejo organizaciji (Tavčar 2002, 3–4). Za ljudi in njihove organizacije je značilno, da 

v osnovi težijo predvsem k zadovoljevanju svojih potreb, reševanju svojih problemov, k 

doseganju svojih ciljev, k upoštevanju lastnih vrednot in podobno. Takšno razmišljanje in 

ravnanje imenujemo zaprto (vase naravnano, iz sebe izhajajoče, introvertirano) in je značilno 

za organizacije, ki delujejo v sorazmerno nekonkurenčnem okolju. V odprto naravnanost jih 

zato, da bi obstale in se uspešno razvijale, prisili šele naraščajoča dejavnost konkurentov. 

Eden od dejavnikov, ki odločilno vpliva na to, da številne organizacije pri svojem delovanju 

izhajajo iz zaprtih naravnanosti, je vztrajnost (inercija) oziroma nesposobnost predvsem uprav 

teh organizacij, da delovanje organizacij prilagajajo spremembam v okolju oz. jih soustvarjajo 

(Snoj in Gabrijan 2007, 2–12 v Snoj 2007b, 59). V zdravstvu, šolstvu in v ostalih 

nepridobitnih organizacijah
6
 preučevanju marketinške kulture in njenemu izkoriščanju v 

preteklosti ni bila posvečena posebna pozornost. Toda zaradi spremenjenih pogojev delovanja 

postaja tudi za take organizacije, tako kot za pridobitne organizacije, pomembno, da razvijejo 

v uporabnike storitev naravnano razmišljanje in ravnanje, ki mora biti vpeto v kulturo 

organizacije. To je lahko za organizacijo eden izmed pomembnih načinov pridobivanja 

trajnostne konkurenčne prednosti. Marketinška kultura je po Webstrovi (1995, 7 v Snoj 

2007b, 62) tista sestavina celotne organizacijske kulture, ki se nanaša na vzorec skupnih 

vrednot in prepričanj, ki so v pomoč zaposlenim, da razumejo in »občutijo« marketinško 

funkcijo in jim tako določa norme vedenja in način izvajanja marketinških dejavnosti v 

organizaciji. 

                                                 

5
 Uporabljamo splošen pojem organizacija, ki vključuje tako nepridobitne organizacije, kot so 

zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi itd.), šole, vrtci itd., kot tudi pridobitne 

organizacije.  

6
 Nepridobitna organizacija deluje zato, da zagotavlja javne dobrine oz. deluje za boljšo kakovost 

življenja uporabnikov; morebitni dobiček vlaga v lastno dejavnost (ne smejo pa ga deliti), za razliko 

od pridobitne organizacije, ki delujejo za dobiček (Tavčar 2005, 17–19). Mednarodna klasifikacija 

nepridobitnih organizacij obsega 12 skupin nepridobitnih organizacij, ki delujejo na naslednjih 

področjih (Tavčar 2005, 17–19): kultura in rekreacija; izobraževanje in raziskovanje; zdravstvo, 

socialne storitve; naravno okolje; razvoj in prebivališča; pravne storitve; interesne dejavnosti, politične 

organizacije; dobrodelne organizacije in organizacije za pospeševanje prostovoljstva; mednarodne 

nepridobitne organizacije; verske organizacije; poslovne in strokovne organizacije, sindikati; druge 

nepridobitne organizacije. Nepridobitni sektor (in s tem organizacije) lahko razdelimo na (1) javni 

sektor (javni zavodi, javna podjetja, gospodarski javni zavodi, javni skladi in zasebna podjetja z 

javnimi vlaganji) in (2) zasebni sektor (gospodarske družbe, zasebna podjetja, zavodi, samostojni 

podjetniki, družbene organizacije, društva, ustanove, fundacije in invalidska podjetja). Gospodarske 

družbe, podjetja in zasebniki lahko delujejo kot nepridobitne organizacije, kadar opravljajo javno 

službo s koncesijo (Kamnar 1999, 33).  
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Kultura je po Dealu in Kennedyju (1982, 4 v Tavčar 2002, 17) opredeljena kot »način, kako 

pri nas delamo«. Kultura je kot drevo: korenine so temeljna podmena, ki so jih usvojili ljudje 

in ki prehajajo iz roda v rod; deblo so vrednote, tiste dobrine, ki jih obsegajo usvojene 

temeljne podmene; pojavne oblike pa zunanja podoba drevesa. Primerna urejenost 

organizacije, ki se kaže v kulturi organizacije, je eden od pomembnih pogojev za složno in 

učinkovito delovanje sodelavcev – in s tem za uspešnost organizacije. Usklajevanje ciljev in 

strategij organizacije s kulturo te organizacije in s kulturami okolij, v katerih ali s katerimi 

deluje organizacija, je nadvse pomembna vsebina dejavnosti managementa (Biloslavo 2006, 

116–121). Vsaka organizacija je instrument za doseganje smotrov in ciljev ter izid interesov 

notranjih in zunanjih udeležencev. Ti se odražajo v sestavinah organizacijske kulture (npr. v 

marketinški kulturi), celotni organizacijski kulturi in kulturah okolij, v katerih organizacija 

deluje. Zato je prepoznavanje kultur odločilno za učinkovito in uspešno delovanje 

managementa in organizacij (Tavčar 2002, 27). Prav pri storitvenih organizacijah, v katerih je 

zaradi narave njihove ponudbe – storitev izjemno pomembno delo z ljudmi, tako z odjemalci
7
 

kot tudi z zaposlenimi ter drugimi vplivnimi skupinami in posamezniki,
8
 je za uspešno in 

učinkovito delovanje izhodiščni koncept skrb za kulturo organizacije, pri čemer ima eno 

odločilnih vlog področje marketinške kulture (Snoj 1998, 149). V Sloveniji je bila na 

področju šolstva do sedaj izvedena ena tovrstna raziskava (Kodrič 2007), na področju 

zdravstva pa še nobena. Ta raziskava prispeva nova spoznanja o pomenu marketinške kulture 

za uspešnost nepridobitnih organizacij in o razvitosti marketinške kulture v zdravstvu v 

Sloveniji.  

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza  

Raziskovalno vprašanje, na katerega pridobivamo odgovor v empiričnemu delu raziskave, je: 

»Kakšna je razvitost marketinške kulture in kako je povezana z uspešnostjo organizacij v 

zdravstvu v Sloveniji?« Namen magistrske naloge je analizirati razvitost marketinške kulture 

in njeno povezanost z uspešnostjo organizacij v zdravstvu v Sloveniji. Kljub pomembni 

povezanosti z uspešnostjo poslovanja, ki ga marketinški kulturi pripisujejo številni avtorji, je 

mogoče na to temo zaslediti le nekaj empiričnih raziskav (Appiah-Adu, Fyall in Singh 2000; 

McNeil 2001; Norburn in dr. 1990; Webster 1990; 1993; 1995 v Kodrič 2007, 131), medtem 

                                                 

7
 Izraz odjemalci zajema kupce in/ali uporabnike izdelkov, storitev in ponudbe neke organizacije (Snoj 

2007b, 57). Javne zdravstvene organizacije se soočajo predvsem s primarnimi uporabniki (pacienti) in 

sekundarnimi uporabniki (starši oz. svojci, druge organizacije, lokalna in širša skupnost) njihovih 

storitev, medtem ko so kupci teh storitev tisti, ki plačujejo, torej davkoplačevalci, katerih denar se 

preliva v zdravstvo; zdravstvene storitve tako financira (oz. je plačnik) država. Za paciente, ki so 

primarni uporabniki storitev zdravstvenih organizacijah, uporabljamo izraz »odjemalci«. Izraz pacient 

zajema bolnika ali drugega uporabnika zdravstvenih storitev ne glede na njegovo zdravstveno stanje 

(kot opredeljuje tudi ZPacP v 2. členu). 

8
 Za zaposlene uporabljamo tudi izraz »sodelavci«. Za katere koli udeležence organizacije 

uporabljamo tudi izraz »ciljne skupine« ali »deležniki«. 
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ko gre v primeru dejavnosti zdravstva še za precej bolj neraziskano področje tako s 

teoretičnega kot, še bolj, z empiričnega vidika. 

Glede na obravnavani problem, teoretična izhodišča in namen so postavljene naslednje 

hipoteze magistrske naloge:  

 Hipoteza 1: Razvitost marketinške kulture je različna med posameznimi vrstami 

izvajalcev zdravstvenih storitev. 

 Hipoteza 2: Razvitost marketinške kulture je različna med posameznimi skupinami 

zaposlenih. 

 Hipoteza 3: Marketinška kultura v zdravstvu v Sloveniji je povezana z uspešnostjo 

organizacij. 

Raziskava izhaja iz relevantnih znanj na področju kulture organizacije, osredotoča se na 

marketinško kulturo in obravnava uspešnost organizacij le za potrebe ugotavljanja povezave 

med marketinško kulturo in uspešnostjo organizacije. Uspešnost organizacije je obravnavana 

iz vidika (naj)vplivnejših (notranjih in zunanjih) deležnikov; tako ustanoviteljev, širše 

skupnosti, odjemalcev in zaposlenih, kajti v sodobnem konkurenčnem okolju obravnavanje 

(oz. opredeljevanje) uspešnosti samo na podlagi dobičkonosnosti (oz. klasičnih računovodskih 

izkazov oz. kazalnikov) organizaciji ne zagotavlja zadostnih in ustreznih informacij. 

Uspešnost organizacije je opredeljena na podlagi sistema uravnoteženih kazalnikov (Kaplan 

in Norton 1996, 9), prilagojena je zdravstveni dejavnosti ter obsega: dobičkonosnost
9
, število 

uspešno realiziranih investicij, obseg sredstev za izobraževanje in usposabljanje, zadovoljstvo 

pacientov (število pritožb pacientov/število obravnavanih pacientov) in zadovoljstvo 

zaposlenih (fluktuacija zaposlenih/število zaposlenih). Slednje smo ocenjevali s pomočjo 

Likertove petstopenjske lestvice.  

Temeljni cilji magistrske naloge so:  

 predstaviti pomen marketinške kulture za uspešno poslovanje organizacij, predvsem 

zdravstvenih organizacij; 

 ugotoviti razvitost marketinške kulture v zdravstvu v Sloveniji, tj. ugotoviti, ali obstajajo 

značilne razlike v razvitosti marketinške kulture med posameznimi vrstami izvajalcev 

zdravstvenih storitev in med posameznimi skupinami zaposlenih v teh organizacijah; 

 ugotoviti, ali obstaja povezava oziroma korelacija med marketinško kulturo in 

uspešnostjo organizacij v zdravstvu v Sloveniji. 

                                                 

9
 V praksi se za nepridobitne organizacije praviloma uporablja razlika med prihodki in odhodki 

namesto izraza dobiček. Ker pa so v raziskavo vključeni tudi zasebniki, uporabljamo enoten izraz 

dobičkonosnost tako za pridobitne kot za nepridobitne organizacije. 
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1.3 Uporabljene raziskovalne metode 

V prvem, teoretičnem delu magistrske naloge je spoznavana in analizirana kultura 

organizacije, predvsem marketinška kultura, in njen pomen za uspešnost organizacij. Iz 

domače in tuje relevantne literature so zbrana in urejena obstoječa dognanja, ki so primerjana 

ter interpretirana. V empiričnega delu magistrske naloge je izvedena kvantitativna raziskava s 

pomočjo vprašalnika, ki je bil odposlan na naslove 500 izvajalcev zdravstvenih storitev
10

 v 

Sloveniji. Uporabljeno je (sistematično) naključno vzorčenje. Izvajalce zdravstvenih storitev 

smo razdelili na osnovi javne oz. zasebne lastnine, in sicer na javne zavode (zdravstvene 

domove in bolnišnice),
11

 koncesionarje
12

 in zasebnike.
13

 Pri posameznemu izvajalcu 

zdravstvenih storitev so v raziskavo zajeti managerji: direktor in strokovni direktor 

organizacije ter vodje oddelkov (zdravstveni in nezdravstveni delavci).
14

 Pri merjenju kulture 

oz. njene razvitosti je uporabljen prilagojeni vprašalnik, ki je bil razvit za potrebe raziskave v 

šolstvu (Kodrič 2007). Temu je dodan še sklop vprašanj, s pomočjo katerih ugotavljamo 

uspešnost organizacij. Statistična analiza podatkov je izvedena s pomočjo programskega 

paketa SPSS, tj. deskriptivno statistiko, Studentov t-test, analizo variance, faktorsko in 

regresijsko analizo. Kredibilnost (veljavnost) raziskave je povečana s pomočjo triangulacije 

po virih: (1) raziskava je izvedena na naslednjih skupinah (vrstah) izvajalcev zdravstvenih 

storitev: javnih zavodih (zdravstvenih domovih in bolnišnicah), zasebnikih s koncesijo in 

zasebnikih brez koncesije; (2) raziskava je izvedena na naslednjih skupinah (vrstah) 

zaposlenih pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev: direktorjih organizacije, 

strokovnih direktorjih organizacije in vodjih oddelkov (zdravstveni in nezdravstveni delavci). 

                                                 

10
 Za izvajalce zdravstvenih storitev, ki so fizične ali pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki 

opravljajo zdravstvene storitve (kot jih opredeljuje ZPacP v 2. členu) uporabljamo tudi izraz 

»zdravstvena organizacija«, ki zajema poleg (1) javnih zdravstvenih zavodov ter koncesionarjev (ki 

predstavljajo zdravstvene nepridobitne organizacije), tudi (2) zasebne zdravstvene delavce (oz. 

organizacije) brez koncesije (zasebno zdravstveno dejavnost opredeljuje ZZDej v IV.).  

11
 Zdravstveni dom je zdravstveni zavod za osnovno zdravstveno dejavnost (ZZDej, 8. in 9. člen), 

bolnišnica je zdravstveni zavod za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje (ZZDej, 16. 

člen). 

12
 Izraz koncesionarji zajema zasebne zdravstvene delavce s koncesijo, ki opravljajo javno zdravstveno 

službo (zdravstvena dejavnost opravljajo v okviru mreže javne zdravstvene službe); javno službo v 

zdravstveni dejavnosti namreč lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične 

osebe (ZZDej, V.).  

13
 Izraz »zasebniki« (ali »čisti zasebniki«) uporabljamo za zasebne zdravstvene delavce brez koncesije, 

ki ne opravljajo javne zdravstvene službe (zdravstvena dejavnost se ne opravlja v okviru mreže javne 

zdravstvene službe); zasebni zdravstveni delavec oz. zdravstveni sodelavec lahko opravlja zasebno 

zdravstveno dejavnost pod pogoji, ki jih določa ZZDej v IV. 

14
 Direktorji (nezdravstveni delavci) in strokovni direktorji (zdravstveni delavci) so vršni managerji, ki 

poverijo opravljanje del ostalim managerjem, to so vodje oddelkov oz. služb, ki so prav tako lahko 

zdravstveni ali nezdravstveni delavci. Izraz »nezdravstveni delavci« zajema vse ostale delavce, ki niso 

zdravstveni delavci. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Rezultati raziskave prikazujejo mnenja direktorjev, strokovnih direktorjev oziroma vodij 

oddelkov anketiranih organizacij in ne vseh zaposlenih v teh organizacijah. V organizaciji 

managerji (tako menimo) od vseh zaposlenih najbolje celostno poznajo organizacijo, imajo 

največ znanja o njej, in nam zato lahko podajo (naj)boljše možne rezultate. Pri tem je treba 

upoštevati tudi, da anketiranci zaznavajo in interpretirajo stvarnost subjektivno. Na slednje še 

posebno kažejo večja odstopanja od povprečja pri odgovorih o uspešnosti organizacije; 

vprašanja so namreč nastavljena tako, da naj bi anketiranci odgovarjali primerjalno glede na 

povprečje, zato bi pričakovali, da bi dobili pri vseh indikatorjih povprečje približno 3, česar 

pa naši rezultati ne potrjujejo.  

1.5 Zasnova poglavij 

Uvodu magistrske naloge sledijo štiri poglavja, ki obravnavajo teoretična izhodišča kulture 

organizacije; zadnje od teh je namenjeno ključnim ugotovitvam. Tako v drugem poglavju 

pojasnjujemo pojem in pomen kulture organizacije; ta se deli na osem sklopov. V prvem 

sklopu pojasnjujemo oz. opredeljujemo pojem kulture organizacije, v drugem sklopu pa 

pomen kulture organizacije. V nadaljevanju obravnavamo različne ravni kulture organizacije; 

in sicer v tretjem sklopu ravni kulture z vidika sistemskega modela kulture ter v četrtem 

sklopu ravni kulture z vidika sestavin kulture. Zatem spoznavamo tipologije kulture; v petem 

sklopu raziskovanje in tipiziranje kultur organizacije, v šestem sklopu pa tipologije kultur po 

različnih avtorjih. Na koncu poglavja predstavimo nastajanje, razvoj in spreminjanje kulture 

organizacije; v sedmem sklopu obravnavamo nastajanje in razvoj, v osmem pa spreminjanje 

kulture organizacije.  

V tretjem poglavju pojasnjujemo oz. opredeljujemo pojem in pomen marketinške kulture. 

Poglavje je razdeljeno na dva sklopa. Medtem ko je prvi sklop namenjen opredelitvi in 

pomenu marketinške kulture, je drugi sklop namenjen obravnavanju snovanju marketinške 

kulture. Četrto poglavje je namenjeno obravnavanju marketinške kulture in uspešnosti 

organizacij. Poglavje je razdeljeno na štiri sklope. V prvem sklopu pojasnimo uspešnost 

organizacije in uravnotežen sistem meril, v drugem pa ugotavljamo vlogo marketinške kulture 

pri uspešnosti organizacije. V tretjem sklopu predstavimo pomen raziskovanja marketinške 

kulture in uspešnosti, v četrtem sklopu pa obravnavamo marketinško kulturo in uspešnost 

organizacij v zdravstvu. Teoretični del raziskovanja končujemo s petim poglavjem, v katerem 

povzamemo ključne ugotovitve teoretičnih izhodišč. 

Šesto, sedmo in osmo poglavje so namenjeni predstavitvi empirične raziskave marketinške 

kulture in njene povezanosti z uspešnostjo organizacij v zdravstvu. V šestem poglavju 

predstavimo potek empirične raziskave marketinške kulture in njeno povezanost z uspešnostjo 

organizacij v zdravstvu. Poglavje je razdeljeno na dva sklopa. Prvi sklop je namenjen 
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predstavitvi zdravstvenega sistema v Sloveniji, v drugem pa je predstavljen potek dela. Sedmo 

poglavje je namenjeno analiziranju in interpretiranju podatkov oz. rezultatov raziskave. 

Poglavje je razdeljeno na pet sklopov. V prvem sklopu predstavimo splošne podatke o 

anketirancih. Drugi, tretji in četrti sklop so namenjeni predstavitvi rezultatov empirične 

raziskave, in sicer: marketinške kulture in uspešnosti; posameznih dimenzij marketinške 

kulture in uspešnosti ter povezanosti med uspešnostjo in marketinško kulturo. V osmem 

poglavju povzamemo ključne ugotovitve empiričnega dela raziskovanja.  

Magistrsko nalogo končujemo s poglavjem, v katerem predlagamo nadaljnje raziskovalne 

izzive in povzamemo sklepne ugotovitve empiričnega in teoretičnega dela raziskovanja. V 

vsakem poglavju so v začetku določeni cilji poglavja in, glede na razčlenjenost in obsežnost, 

tudi cilji podpoglavij. Cilji se smiselno navezujejo na ključne ugotovitve predhodnega 

poglavja/podpoglavja. Na koncu teoretičnega in tudi empiričnega dela raziskovanja 

povzamemo ključne ugotovitve poglavja. Na ta način bralec laže sprejema in povezuje številne 

in raznolike informacije. Seznamu literature sledi še zadnji del magistrske naloge, to so 

priloge, v katerih podajamo podrobnejše informacije o nekaterih obravnavanih temah.  
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2 OPREDELITEV POJMA IN POMEN KULTURE ORGANIZACIJE 

V začetku teoretičnega dela magistrske naloge namenjamo to poglavje najprej pojasnitvi 

osnovnih pojmov in pomena kulture organizacije. V prvem delu poglavja je (1) opredeljen 

pojem kulture organizacije, v drugem pa je poudarjen (2) pomen kulture organizacije. V 

nadaljevanju so predstavljene ravni kulture, in sicer (3) ravni kulture organizacije kot 

sistemski model in (4) ravni kulture kot sestavine kulture. Sledi predstavitev tipologij kultur, 

in sicer (5) raziskovanje in tipiziranje kulture organizacije ter (6) tipologije kultur po različnih 

avtorjih. Na koncu poglavja sta predstavljena (7) nastajanje in razvoj kulture organizacije ter 

(8) spreminjanje kulture organizacije.  

2.1 Opredelitev pojma 'kultura organizacije'  

Da bi bil v tem poglavju zadostno opredeljen pojem kulture organizacije, je najprej proučen 

(1) izvor pojma kulture organizacije in nato (2) razsežnosti opredelitve pojma kulture 

organizacije, v nadaljevanju pa so predstavljene (3) opredelitve kulture organizacije po 

Scheinu, Kotterju in Heskettu ter Hofstedeju. Na koncu sledi proučitev (4) posledic 

raznolikosti definicij pojma kulture organizacije. 

Izvor pojma 'kultura organizacije' 

Prvotno je bila kultura predvsem predmet proučevanja sociologije in antropologije, v poznih 

70-ih letih prejšnjega stoletja pa je pojem pridobil pomen tudi v poslovni ekonomiji in 

organizaciji. V tem obdobju so nastala pomembna dela s področja kulture organizacije 

(Biloslavo 2007, 29). Pojave, ki jih sedaj prištevamo v organizacijsko kulturo, so v literaturi 

obravnavali že prej, vendar pod drugimi nazivi (organizacijska klima, osebnost organizacije 

ipd.). Prva knjiga, ki uporablja pojem kultura v smislu organizacijske kulture, je delo Elliota 

Jacksa (Spreminjajoča se kultura tovarne) in je izšla leta 1951 (Hofstede 2001, 392 v Kavčič 

2006, 1). Organizacijska kultura je tako postala ena glavnih tem akademskih raziskav in 

izobraževanja tako v organizacijski teoriji kot tudi v managerski praksi. Razlog za to obstaja v 

pomembnosti kulture za organizacijo – kultura je temeljna dimenzija organizacijskega 

življenja. Ta se razvija ne glede na to, ali zaposleni to hočejo ali ne, in četudi se z njo ne 

ukvarjajo, to ne zmanjša njenega pomena. Dela, ki so na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja 

razkrila skrivnost odličnih podjetij v ZDA (Peters in Waterman 1982) in na Japonskem 

(Ouchi 1981), pa tudi pomembna druga dela, ki so jih napisali vplivni avtorji, kot npr. Deal in 

Kennedy (1982), so poudarjala pomen organizacijske kulture za uspešnost organizacij, 

produktivnost, konkurenčnost, spreminjanje organizacij in njihovo delovanje (gre tako za 

strateško delovanje organizacij kot tudi za vsakodnevno delovanje s strankami, vodenje, 

uporabo znanja ipd.). Ob padcu uspešnosti nekaterih izmed teh odličnih podjetij je bilo to 

prepričanje deloma »postavljeno na laž« in tako so se v 90-ih letih prejšnjega stoletja pojavili 
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novi pojmi, ki so poudarjali pomen zaposlenih v organizaciji, vendar so le delno nadomestili 

kulturo. Kljub temu je zanimanje za kulturo organizacije ohranjeno oz. je vse večje, in 

managerji pogosto pripisujejo uspeh organizacije, kot je npr. učinkovitost in hitra rast 

(Alvesson 2002, 1–2) ter trajnostna konkurenčna prednost, kulturi. 

»Podjetja zmagajo ali izgubijo, odvisno od kulture, ki jo ustvarijo,« poudarja predsednik 

uprave CompUSA
15

 (Alvesson 2002, 2), strinjajo pa se tudi mnogi vplivni raziskovalci. V 

nadaljevanju je pojem kultura organizacije podrobneje opredeljen.  

Razsežnosti opredelitve pojma kulture organizacije 

Kultura je težko opredeljiv pojem. V širšem pomenu označuje vse tisto, kar je človek ustvaril 

skozi stoletja in kar se ceni kot izredno v tehnologiji, znanosti, umetnosti, književnosti, religiji 

in ideologiji (Vila 1994 v Gomezelj Omerzel, Biloslavo in Trnavčevič 2010, 31). Kultura je 

kompleksen in večplasten družbeni pojav, kar otežuje njeno razumevanje, toda ko jo enkrat 

bolje spoznamo, je naše razumevanje združbe in njene organizacije lahko veliko globlje 

(Mesner Andolšek 1995a, 15). V splošnem velja, da kultura odseva vrednote določene 

družbene skupine in obsega njene materialne in duhovne dobrine – posameznik pa je nosilec 

te kulture. Ta opredelitev pa ni končna ali splošno sprejeta definicija. Tako npr. antropološka 

študija, ki sta jo objavila Kroeber in Kluckholn leta 1952 (v Biloslavo 2007, 29), navaja že 

164 različnih opredelitev pojma kultura. V začetku 70-ih let prejšnjega stoletja sta Spradley in 

McCurdy (1972, 7 v prav tam) ugotovila, da ima pojem kultura toliko različnih pomenov, da 

je nemogoče razpravljati o vseh. Veliko praktikov in raziskovalcev s področja managementa 

uporablja pojem kultura, ne da bi se popolnoma zavedali njenega pomena, vsebinskega 

razvoja in kompleksnosti (Biloslavo 2007, 29).  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je kultura opredeljena kot skupek dosežkov, 

vrednot človeške družbe, kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja. O tem, kaj je 

kultura, lahko najdemo številne definicije, nekatere so preprostejše, druge jo globlje 

opredeljujejo. Preproste (in morda zato priljubljene) opredelitve kulture organizacije so npr.:  

 »Način, kako pri nas delamo.« (Deal in Kennedy 1982, 4) 

 »Kultura daje organizaciji osebnost – takšni smo, tako ravnamo, za to se zavzemamo.« 

(Wheelen in Hunger 1995, 123) 

 »… tako pri nas delamo – tako se obnašamo …« (Tavčar in Biloslavo 2004a, 8) 

Tavčar (2000, 39) podaja bolj obsežno opredelitev kulture, v kateri poudarja, da je kultura 

skupnost materialnih in duhovnih vrednot, ki jih je ustvaril človek v svoji družbeno-

zgodovinski praksi – za obvladovanje naravnih sil, za razvoj proizvodnje in za reševanje 

                                                 

15
 CompUSA je eno največjih podjetij za distribucijo osebnih računalnikov. 
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nalog družbe nasploh – in da kulturo tvorita dve medsebojno povezani področji: materialna 

kultura – sredstva za proizvodnjo in druge materialne dobrine, ter duhovna kultura – skupnost 

dosežkov znanosti, umetnosti in filozofije, morala in običaji. 

Podobno opredeljuje kulturo Ronen (1986, 17–36 v Tavčar 2000, 41), ki povzema: (1) kultura 

je način življenja ljudi; (2) kultura opredeljuje in odraža tako usmeritve kot obnašanje; (3) 

kultura obsega način življenja, vrednotenja in delovanja, ki prehajajo iz roda v rod; (4) kultura 

obsega koncept moralnosti – za vsako skupino določa, kaj je »prav« in »primerno«, za 

posameznika, kako je »treba« delovati; (5) kultura je osnova za življenje v družbi in 

krajevnem okolju; (6) kultura se v času razvija in je zvezno nadaljevanje preteklosti; (7) ljudje 

oblikujemo kulturo in obenem kultura oblikuje nas; (8) ker se obnašanja v skladu s kulturo 

učimo v rani mladosti, vpliva na nas na podzavestni ravni – značilnosti lastne kulture zato 

prepoznavamo šele, ko jih zaznamo v drugi kulturi. 

Hoecklinova (1995, 24–25 v Gomezelj Omerzel, Biloslavo in Trnavčevič 2010, 32) pa 

opredeljuje kulturo na osnovi štirih značilnosti, in sicer: (1) kot omrežje mnenj s skupnimi 

izhodišči – kultura podaja skupna izhodišča za zaznavanje in razumevanje sveta in 

posameznikovih izkušenj; (2) kot relativno – kulture se med seboj razlikujejo in pri tem ne 

moremo reči, da je neka kultura superiorna drugi in nasprotno; (3) kot naučeno – kultura 

izvira iz socialnega okolja in ne iz dedne strukture posameznika; (4) kot skupno – kultura je 

neke vrste »kolektivni fenomen«. 

V literaturi so (naj)pogosteje navedene opredelitve kulture po Scheinu, Kotterju in Heskettu 

ter Hofstedeju, ki jih na tem mestu podrobneje obravnavamo. 

Opredelitev kulture organizacije po Scheinu. Med številnimi definicijami kulture se je v 

strokovni literaturi najbolj uveljavila (globlja) definicija, ki jo je oblikoval Schein (1992, 12) 

v kateri poudarja, da je kultura skupine: vzorec (nabor) skupnih temeljnih predpostavk 

(podmen); ki jih je skupina usvojila (iznašla, odkrila ali razvila), ko se je učila spopadati (in 

obvladovati) se s problemi prilagajanja navzven (eksterna adaptacija) in povezovanja 

navznoter (interna integracija); ki so se pokazale kot dovolj uspešne (oz. so se obnesle), da so 

postale veljavne; ki jih skupina zato prenaša na nove člane in jih naučijo po tem vzorcu (kot 

pravi način) zaznavati, razmišljati in občutiti v odnosu do teh problemov. Schein (1992, 16–

27) deli kulturo organizacije v tri povezane in soodvisne ravni: 

 pojavne oblike (artefakti) – vidne strukture in procesi v organizaciji (težko jih je razbrati, 

pogosto so težko razumljivi); 

 usvojene vrednote – na meji med zavednim in nezavednim, delno vidne usmeritve, 

smotri, nazori (ustaljene utemeljitve); 

 temeljne predpostavke (podmene) – nevidna, nezavedna, samoumevna stališča, misli in 

čustva (osnovni oz. prvobitni vir vrednot in delovanja oz. pobud).  
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Najgloblja raven (najmanj vidne) so mnogokrat preskušene in sčasoma usvojene predpostavke 

(možni načini ravnanja, delovanja, obnašanja), iz katerih postopoma nastajajo vrednote, te pa 

se navzven kažejo kot pojavni znaki (artefakti) kulture (prav tam). Kultura je kot drevo: 

korenine so temeljna podmena, ki so jih usvojili ljudje in ki prehajajo iz roda v rod; deblo so 

vrednote, tiste dobrine, ki jih obsegajo usvojene temeljne podmene; pojavne oblike pa zunanja 

podoba drevesa (Biloslavo 2006, 119). 

Opredelitev kulture organizacije po Kotterju in Heskettu. Kotter in Heskett (1992, 4–5) pri 

opredelitvi organizacijske kulture upoštevata dve ravni, ki se razlikujeta glede: na 

prepoznavnost (vidnost, opazljivost) – ali gre za globlje, nevidne sestavine organizacijske 

kulture ali pa za bolj zunanje, vidne pojave; in odpornost na spremembe (spremenljivost) – ali 

gre za stabilnost, trajnost ter težavno in počasno spremenljivost organizacijske kulture ali pa 

za njeno hitro in lahko spreminjanje. Ravni kulture organizacije sta glede na vidnost in 

spremenljivost povezani in medsebojno vplivata, in sta skupne vrednote in norme vedenja 

skupine. 

Opredelitev kulture organizacije po Hofstedeju. Kultura je proces programiranja kolektivne 

zavesti, ki določeno skupino loči od drugih skupin (Hofstede 1984, 21). Hofstede (Hofstede in 

Hofstede 2005, 2–5) pri opredelitvi kulture to primerja z računalniškimi programi. Tako so 

navedene tri ravni »miselnih programov« ljudi: človeška narava, kultura in osebnost. 

Človeška narava je dedna, značilna je za (skoraj) vse ljudi, primerjamo jo lahko z 

»operacijskimi sistemi«, ki so temeljna in vseobsežna osnova programa uma (univerzalna 

raven). Kultura je priučena, značilna je za skupino ali kategorijo ljudi, primerjamo jo lahko s 

»kolektivnimi programi« (kolektivna raven). Osebnost je dedna in priučena, značilna je za 

posameznika, primerjamo jo lahko z »osebnimi programi uma«, ki jih posameznik ne deli z 

drugimi (individualna raven) (Hofstede in Hofstede 2005, 2–5). Kulturo moramo razlikovati 

od človeške narave in od osebnosti posameznika, čeprav meje med njimi niso jasne. Kultura 

je priučena, ne dedna, izhaja iz družbenega okolja, kjer doraščamo in nabiramo življenjske 

izkušnje (življenjsko okolje, družina, šola, delovno mesto, skupine ipd), ne iz genov (Hofstede 

in Hofstede 2005, 2–5; Tavčar 2002, 17). Kultura določa identiteto (skladnost, istovetnost) 

človeške skupine na isti način, kot osebnost določa identiteto posameznika (Hofstede 1984, 

21).  

Predstavljenih je bilo le nekaj (pomembnejših) opredelitev pojma kulture organizacije, zato v 

prilogi 1 (1 Definicije kulture) prikazujemo še nekatere. Avtorji opozarjajo na posledice 

raznolikosti definicij pojma kulture organizacije, ki označujejo različne (včasih tudi 

nasprotujoče si) stvari. Nekateri avtorji se strinjajo s trditvijo, da je kultura holističen – 

celovit, zgodovinsko dorečen, mehek antropološko-družbeni konstrukt, ki ga je težko 

spreminjati (Wilkins 1983, 24 v Biloslavo 2007, 29–30). Takšna neenotnost oz. raznolikost 

pojmovanj in posledično nemočnost oblikovati neko dokaj univerzalno definicijo vsebuje dve 

nevarnosti. Prva je, da se kot kultura organizacije označi vse, česar ni mogoče določneje 
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definirati (vsi nepojasnjeni dejavniki). Druga nevarnost je, da se kultura organizacije razume 

kot modna kategorija, ki se pogosto spreminja, ki se razlikuje od dežele do dežele, od skupine 

do skupine itd. (Kavčič 2006, 5). Ott (1989, 50–51 v Kavčič 2006, 6) vidi vzrok za takšno 

raznolikost definicij kulture organizacije v naravi pojava samega. Kultura organizacije je 

pojem (in ne stvar oz. predmet), ki obstaja v duhu posameznika in ki ga je mogoče definirati z 

različnih zornih kotov. Definicija je odvisna od tega, kaj imamo v mislih, ko govorimo o 

kulturi organizacije, s katerega zornega kota pojav opazujemo, kaj iščemo ob tem pojavu ipd. 

K težavam pri definiciji kulture organizacije pa pripomore tudi to, da je spremenljiva, 

dinamična, zato je pomembno tudi, kdaj jo opazujemo.  

2.2 Pomen kulture organizacije 

Upoštevanje raznolikosti pojma in osnovnih značilnosti kulture organizacije, o čemer smo 

govorili v prejšnjem podpoglavju, managerjem omogoča boljše prepoznavanje kulture 

organizacije in daje večje možnosti za uspešno vplivanje nanjo, poleg tega pa tudi zavedanje o 

pomenu kulture za delovanje organizacije; in prepoznavanje pomena kulture organizacije je v 

središču tega podpoglavje. Zato je najprej predstavljeno, da je: (1) kultura temeljnega pomena 

za učinkovitost, rast in uspeh organizacije; (2) kultura »vpeta« v vse sisteme organizacije; (3) 

kultura organizacije pomembna za razumevanje organizacijskega življenja in delovanja v njej; 

in (4) kultura organizacije pomembna za odpravljanje negotovosti in vzpostavitve določene 

stopnje reda v organizacijskem življenju. Na koncu pa so poudarjene (5) funkcije kulture 

organizacije.  

Kultura je temeljnega pomena za učinkovitost, rast in uspeh organizacije. Kultura ima v 

organizaciji številne in medsebojno prepletene pomene in vloge. Wheelen in Hunger (1995, 

123–124 v Tavčar 2000, 42) poudarjata, da daje kultura organizaciji osebnost – takšni smo, to 

delamo, za to se zavzemamo. Nagel (1991, 144 v Tavčar 2000, 42 ) ter Wheelen in Hunger 

(1995, 123–124 v prav tam) navajajo, da je kultura temeljnega pomena za: identificiranost 

sodelavcev (jim daje občutek identitete); motiviranost (pomaga snovati zavzetost zaposlenih 

za cilje, ki presegajo njihove osebne); učinkovitost (služi kot vodilo zaposlenim pri 

osmišljanju delovanja organizacije in pri izbiranju primernega obnašanja); uspešnost 

organizacije (povečuje stabilnost organizacije kot družbenega sistema), kot prikazuje slika 1. 

Kultura na ta način omogoča nepretrgano uspešno delovanje, ki se kaže na ravni celotne 

organizacije. Kultura oblikuje obnašanje ljudi v organizaciji. Ker ima močan vpliv na 

managerje na vseh ravneh,
16

 lahko bistveno vpliva na zmožnost organizacije, da spremeni 

svojo strateško odločitev.  

                                                 

16
 Vršne (vrhovne) managerje postavijo ustanovitelji ali lastniki, managerje na srednji in na izvajalni 

ravni v organizaciji pa postavljajo vršni oz. nadrejeni managerji (Tavčar 2000, 9; 2002, 2). Manager je 

vsaka oseba, ki načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delovanje organizacije. Manager v najširšem 

smislu besede je vsakdo, kdor vsaj enemu podrejenemu sodelavcu načrtuje, organizira, usmerja in 
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Kultura lahko pomaga organizaciji preživeti, lahko pa je tudi osnova za odlično 

konkurenčnost (Tavčar 2000, 43). Postavlja se vprašanje, kakšna (oz. katere vrste) je tista 

najboljša kultura organizacije, ki omogoča, vzdržuje in spodbuja dolgoročno poslovno 

uspešnost organizacije (Kotter in Heskett 1992, 12). Avtorja (1992, 15–57) poudarjata, da je 

pri obravnavanju tega vprašanja in iskanju odgovora naj treba preučiti in upoštevati naslednje 

tri vidike (oz. teorije): (1) močne kulture, (2) strateško primerne kulture in (3) prilagodljive 

kulture. 

 

Slika 1: Kultura (ter njen pomen) in organizacija 

Vir: Nagel 1991, 144 v Tavčar 2000, 42. 

Kultura je »vpeta« v vse sisteme organizacije. Kulturni sistem je temeljnega pomena tako za 

delovanje politično-strukturnega sistema kot tudi za sistem sodelavcev. Kulturni sistem 

(simbolna dimenzija organizacijskega življenja) ni nujno usklajen, konstanten in sinhroniziran 

s politično-strukturnim sistemom (s formalnimi organizacijskimi strukturami, cilji in 

upravljavskimi procesi), posebno v času velikih sprememb v relevantnem okolju, ko je 

organizacija izpostavljena velikim pritiskom. V takšnih situacijah se skuša organizacija 

najprej prilagoditi okolju s spremembami formalnega politično-strukturnega sistema. Vendar 

pa se te spremembe ne odzivajo nujno tudi v kulturnem sistemu. Disonanca (neskladnost, 

                                                                                                                                                         
nadzoruje delovanje (Tavčar 2000, 8–9). Management je obvladovanje organizacij in managerji so 

tisti, ki opravljajo to nalogo (in sicer poslovodenje organizacije in vodenje sodelavcev), ki obsega 

izvedene, izvršilne odločitve v razvojni in tekoči politiki (Tavčar 2000, 8–9). Zaradi mednarodne 

primerljivosti in splošne razumljivosti uporabljamo izraz »manager« za osebo, »management« pa za 

vse managerje v organizaciji, pa tudi za njihovo dejavnost (kot navaja tudi Tavčar (2002, 3)).  
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nesoglasje), ki tako nastane, v nekaterih primerih povzroči začasno izgubo učinkovitosti, v 

drugih pa kronično stagnacijo in propad (Mesner Andolšek 1995a, 20). Kultura je tako 

povezana s snovanjem in z izidi politike organizacije, to je s smotri in cilji ter s strategijo za 

doseganje teh smotrov in ciljev (Tavčar 2000, 39). Poslanstvo organizacije se nanaša na to, 

kaj in zakaj organizacija počne, kar počne, in vizija opredeljuje, kam želi organizacija s tem 

početjem priti, medtem ko vrednote (in s tem kultura) določajo, kako to počne (Tavčar in 

Biloslavo 2004b, 8). Čeprav je struktura (njena formalna narava) najvidnejši in zelo konkreten 

dejavnik, ki določa, kako morajo člani organizacije usmerjati delovanje, je kultura tista 

spremenljiva osnova delovanja, ki lahko mimo formalnih pravil, norm in postopkov vpliva na 

to, kako bodo člani organizacije uresničevali formalno sprejete dogovore, vloge, pravila in 

norme (Mesner Andolšek 1995b, 8). Kultura je poseben sistem in se loči od drugih elementov 

delovanja, ker ima nekatere posebne lastnosti. Najpomembnejša je ta, da je prenosljiva: z 

osebnosti na osebnost se prenaša z učenjem; od ene skupine na drugo in od enega družbenega 

sistema na drugega pa z difuzijo (samodejno prodiranje oz. pronicanje kulture) (prav tam, 75).  

Kultura organizacije je pomembna za razumevanje organizacijskega življenja in delovanja v 

njej. Koncept kulture organizacije predstavlja učinkovito sredstvo za interpretacijo 

organizacijskega življenja in delovanja v njej ter za razumevanje propada, prilagajanja in 

radikalnih sprememb v organizaciji. Življenje v organizacijah je nemalokrat zelo težko 

razumljivo in koncept kulture nam pomaga razumeti te pojave. Če razumemo razgibanost 

kulture, se bomo bolje znašli in bomo manj zmedeni, ko se bomo soočali z neracionalnim 

obnašanjem ljudi in organizacij, bolje oz. globlje bomo razumeli, zakaj so posamezniki, 

skupine ljudi ali organizacije tako različni, in tudi, zakaj jih je tako težko razumeti (Schein 

1992, 3–5). Kultura je pomembna, kompleksna in hkrati zahtevna za razumevanje in uporabo 

(Alvesson 2002, 1). Za učinkovito in uspešno delovanje organizacije je zato pomembno, da je 

management organizacije sposoben razumevanja, prepoznavanja in dela s kulturo (Schein 

1992, 3–5). 

Kultura organizacije je pomembna za odpravljanje negotovosti in vzpostavitve določene 

stopnje reda v organizacijskem življenju. Kulture izhajajo iz človekove težnje po odpravljanju 

negotovosti in vzpostavitvi določene stopnje reda v socialnem življenju. Ljudje se v 

organizacijah srečujejo s številnimi negotovostmi, saj se okolje spreminja. Zato ljudje v 

organizacijah, kot tudi na splošno v socialnem življenju, ustvarjajo ideologije (oz. svojo 

kulturo), ki jim povedo, »kaj je, zakaj je do tega prišlo in kaj se bo zgodilo«. Ideologije 

podpirajo nekatera dejanja in druga prepovedujejo, kar pripomore k izogibanju določenim 

nevarnostim in konfliktom (zaposleni izberejo ustrezne odzive in obnašanje ipd.) (Trice in 

Beyer 1993, 1–2). 

Funkcije kulture organizacije so raznolike. Pomeni in posledice kulture so številni in 

medsebojno prepleteni, bolj ali manj pa so si različne tudi navedbe avtorjev o tem, kaj so 

lahko funkcije (učinki) kulture. V prilogi 1 (2 Funkcije kulture) predstavljamo vrsto navedb 
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oz. opredelitev o tem, kaj so lahko funkcije kulture. Nekateri avtorji (Kasper 1987, 28–31; 

Brown 1998, 89–91 idr. v Kavčič 2006, 15–18) pa navajajo naslednje učinke oz. funkcije 

kulture organizacije: (1) kultura se povezuje z znanjem organizacije, ki ga pridobiva in 

uporablja. To je ena izmed najpomembnejših funkcij kulture, saj določa vedenje organizacije 

na vseh področjih, torej navznoter in navzven, ter predvsem njeno uspešnost. Kultura vpliva 

na to, katero znanje je v organizaciji opredeljeno kot koristno, pomembno in veljavno; določa 

porazdelitev znanja med organizacijo in posameznimi člani; določa splošno vedenje in 

stopnjo sodelovanja; določa odnos organizacije do novega znanja, kako in koliko ga 

pridobiva, sprejema ali zavrača. (2) Kultura povezuje posameznike v skupine in organizacije 

ter omogoča skupno življenje in delovanje. V ljudeh je prastrah pred stiki z drugimi, posebej 

pred neznanimi. Skupno življenje je mogoče le, če obstaja neka skupna podlaga, ki jo vsi 

poznajo in sprejemajo. Kultura je kot nekakšno lepilo, ki povezuje člane med seboj. (3) 

Kultura deluje kot mehanizem koordinacije in kontrole. Članom organizacije daje standarde in 

usmeritve, kako uresničevati funkcije, ki omogočajo delovanje sistema. S temeljnimi 

predpostavkami oblikuje meje individualne svobode, podrobneje opredeljuje želeno vedenje 

članov in s skupnimi normami uveljavlja disciplino. (4) Kultura ima v organizaciji tudi 

stabilizacijsko funkcijo. Utrjuje njeno strukturo, način vedenja in mišljenja ter jo tako ohranja. 

Kultura določa, kaj je pomembno, kako deluje in zakaj, kako se vesti v negotovem svetu. (5) 

Članom organizacije omogoča oblikovanje identitete (spodbuja občutek pripadnosti) in 

legitimitete (pri predstavljanju navzven). (6) Predstavlja okvir za skupno interpretacijo zaznav 

članov organizacije, vpliva na pričakovanja, omogoča medsebojno razumevanje. Članom daje 

občutek varnosti v organizaciji, zmanjša strah in negotovost. (7) Oblikuje motivacijski okvir 

za dejavnost zaposlenih. Določeno vedenje naredi za samoumevno in zato sprejemljivo za 

člane, delo naredi smiselno, prijetno in članom da občutek, da so cenjeni. (8) Povezana je s 

konkurenčno prednostjo organizacije preko motivacijskega delovanja in identifikacije članov. 

Organizacijska kultura ima tudi nekatere disfunkcije in avtorji omenjajo predvsem naslednje: 

(1) kultura ovira spremembe: oblikuje se postopoma in ko je oblikovana, kaže težnjo po 

vztrajanju. Ker je naučena, se tudi spreminja, vendar je spreminjanje zahtevno in precej 

počasno. (2) Kultura ovira različnost: moč organizacijske kulture se meri s tem, do kakšne 

mere vsi člani organizacije sprejemajo ter podpirajo vrednote in norme, ki sestavljajo 

organizacijsko kulturo. Čim močnejša je kultura, tem bolj splošna je podpora članov njeni 

vsebini. Obenem je tem manj prostora za drugačne vrednote in norme (Kavčič 2006, 15). 

Močna kultura zlahka postane arogantna, navznoter usmerjena, spolitizirana in birokratska 

(Kotter in Heskett 1992, 23). Tudi Harrison in Stokes (1992, 25) opozarjata, da so močne 

kulture lahko negativno povezane z dosežki organizacije; močna kultura ima namreč potencial 

za strah in manipulacijo. (3) Kultura ovira združevanje in pripojitve organizacij: vsaka 

organizacija ima drugačno kulturo. Ob združevanju in pripojitvah organizacij pride do 

spopada kultur, ki je toliko ostrejši, kolikor bolj so kulture različne. Zato se mora 

preoblikovati ena kultura ali obe. Ta proces ni vedno uspešen. Neuspešnost prilagajanja kultur 

je eden glavnih vzrokov neuspešnosti združevanja organizacij (Kavčič 2006, 15). 
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2.3 Ravni kulture organizacije – sistemski model kulture 

V prejšnjem poglavju je ugotovljeno, da je kultura zapleten pojav, toda pomembna za 

organizacijo ter da je nujno, da managerji za uspešno obvladovanje organizacije poznajo 

posledice in funkcije kulture organizacije. V nadaljevanju so predstavljene različne ravni 

kulture, ki jih je treba upoštevati pri analizi kulture organizacije. 

Pri proučevanju kulture se postavi vprašanje različnih ravni analize. Čeprav je osrednjega 

pomena proučevanje kulture organizacije, se znotraj te na eni strani raziskuje vloga 

posameznika in njegov odnos do kulture organizacije, na drugi strani pa vprašanje različnih 

subkultur. Poleg tega se kultura proučuje tudi na ravni dejavnosti (v pridobitnem sektorju na 

ravni panoge) in dežele (Biloslavo 2007, 34). Kulturo je tako mogoče pojasniti kot sistem, 

sestavljen iz podsistemov, ki so medsebojno povezani ter odvisni, in sicer: (1) kultura 

posameznika (nosilec kulture), (2) kultura skupine (formalne in neformalne), (3) kultura 

organizacije, (4) kultura panoge in (5) kultura dežele, kar lahko predstavimo s konceptom 

okvirnosti kulture (Biloslavo 2007, 38 in Nagel 1991, 117 v Tavčar 2000, 46). Sistemskost pri 

razumevanju organizacije in njenega okolja predpostavlja, da organizacija in okolje (kot 

organizaciji nadrejeni sistem) zaradi lažjega uresničevanja lastnih interesov drug od drugega 

prevzemata cilje in s tem posredno kulturne prvine. Kultura organizacije je podsistem kulture 

okolja in med obema obstaja znaten medsebojni vpliv, tako da je iz kulture okolja mogoče 

deloma sklepati o značilnostih kultur organizacij, ki v tem okolju delujejo, in nasprotno. To 

tudi pomeni, da je za uspešno delovanje organizacije potrebna usklajenost med kulturo 

organizacije in kulturo okolja, v katerem ta deluje (Biloslavo 2007, 38). Podobno velja tudi za 

druge podsisteme kulture in podsisteme kulture v nadaljevanju podrobneje predstavljamo.  

Posameznik in kultura organizacije. Kulture temeljijo na vrednotah, ki prevladujejo med 

ljudmi. Zato se kultura organizacije začenja pri posamezniku – pa tudi v ozadju, od koder 

izvira: to je najprej družina, pa narod, družbeni razred, stroka, druge povezave in pripadnosti 

(Tavčar 2002, 17). Med posameznikom in kulturo organizacije obstajajo številne prepletene 

vezi, in sicer: (1) posamezniki se lahko spojijo s kulturo organizacije ali pa so aktivni akterji v 

spreminjanju kulture organizacije; (2) vrednote posameznika lahko uskladimo z vrednotami 

organizacije tako, da ni treba spreminjati ukoreninjenih vrednot posameznika, da bi dosegli 

vedenjske spremembe, saj se posameznik varuje pred poskusi spreminjanja lastne osebnosti 

(Biloslavo 2007, 34–36). Poleg tega posamezniki pripadajo podskupinam v organizaciji in so 

s tem del subkulture oziroma so lahko istočasno del različnih subkultur (Sackmann 1992 v 

prav tam, 36). Iz skupnih prepričanj, ki jih delijo organizacije v dejavnosti, je sestavljena 

kultura dejavnosti, ki lajša pogajanja med organizacijami, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo, 

krepi medsebojno zaupanje med vodstvenimi delavci in omogoča, da ti razvijajo skupne 

interese. Obenem lahko vodi k inerciji (oz. vztrajanju v mirovanju), zavira inventivnost (oz. 

domiselnost) in inovativnost ter vodi h kolektivnemu neuspehu celotne dejavnosti 

(Abrahamson in Fombrun 1994, 737 v prav tam 37–38). Kultura organizacije mora biti 
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usklajena s kulturo okolja (oz. dežele), v katerem organizacija deluje. Kultura okolja vpliva: 

na dosegljive materialne in nematerialne zmožnosti organizacije, na razmerje moči oz. delitev 

izidov med organizacijo in njenim okoljem, na različnost razumevanja poslovnih razmerij 

med organizacijo in njenim okoljem zaradi razlik v etičnih in moralnih kategorijah, na 

različnost v vrednotenju sestavin tržnega spleta, na različnost vrednot zaposlenih ter na 

različnost potreb, želja in pričakovanj zunanjih udeležencev organizacije (Tavčar 2002, 60). 

Pri vplivu kulture na vedenje potrošnikov je treba še posebno poudariti hierarhijo potreb, na 

podlagi katere se oblikuje povpraševanje za vse kategorije proizvodov; razsežnosti kulture, 

predvsem individualna ali kolektivistična usmeritev, ki vplivajo na nakupovalne navade in 

odločitve o nakupu (posameznik v primerjavi z družino); institucije (kot so država, cerkev in 

sindikati), socialni sporazumi in navade, ki prav tako vplivajo na tržno okolje (npr. poraba 

izvira iz oblike družabnega življenja) (Usunier 2002, 103–105). Spoznavanje tujih kultur in 

vživljanje vanje je lahko zahteven proces; pri tem pogosto govorimo o »kulturskem« pretresu 

oz. šoku (Tavčar 2002, 29). Pri usposabljanju delavcev, ki jih je organizacija izbrala za 

izvedbo naloge v tujini, je najpomembnejše usposabljanje za delo in življenje v drugačni 

kulturi. Pri tem se lahko uporabljajo različne metode, kot so npr.: navodila o kulturi, navodila 

o (gostujočem) področju, preučevanje primerov in igranje vlog, obisk gostujoče države ter da 

usposabljanec v njej živi in dela krajši čas (Treven 2001, 256–257).  

2.4 Ravni kulture organizacije – sestavine kulture 

V prejšnjem podpoglavju je ugotovljeno, da je pri proučevanju in razumevanju kulture treba 

upoštevati različne ravni kulture – tako posameznika, organizacijo, kot tudi okolje – in njihov 

medsebojni vpliv. Pri tem je jedro kulture posameznik, iz katerega izhajajo drugi podsistemi 

kulture. V nadaljevanju so podrobno predstavljene ravni kulture organizacije kot sestavine 

kulture. V prvem delu podpoglavja so predstavljene (1) ravni kulture glede na sestavine 

kulture po različnih avtorjih, v nadaljevanju pa posamezne ravni oz. sestavine kulture, in 

sicer: (2) pojavne oblike (artefakti), (3) usvojene vrednote in (4) temeljne predpostavke 

(podmene). 

V nadaljevanju besedila so podrobneje predstavljene ravni kulture glede na sestavine kulture, 

in sicer po avtorjih, ki se v literaturi (naj)pogosteje navajajo, in so: (1) Schein, (2) Kotter in 

Heskett ter (3) Hofstede. 

Schein (1992, 16–17) v svoji definiciji kulture organizacije, ki je verjetno med najbolj splošno 

sprejetimi in najpogosteje citiranimi v strokovni literaturi, poudarja, da je treba kulturo 

analizirati na različnih ravneh. Kultura je namreč večplasten pojav in če želimo spoznati 

kulturo organizacije, moramo pogledati pod vidno raven kulture in skozi to površinsko plast 

priti do (naj)globljih ravni – skupnih predpostavk članov organizacije. Avtor (prav tam) kot 

(naj)globljo raven zagovarja predpostavke, ker so samoumevne, medtem ko drugi avtorji 

navajajo vrednote, o katerih ljudje govorijo, vendar se z njimi ne strinjajo vedno. Schein (prav 
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tam) kulturo razume kot pojav, ki poleg opaznih vključuje tudi neopazne značilnosti. Kulturo 

organizacije avtor (1992, 16–27) glede na stopnjo razumljivosti, razpoznavnosti kulturnih 

elementov in stopnjo zavesti članov o njihovi prisotnosti deli na tri povezane in soodvisne 

ravni, ki so podrobno prikazane v prilogi 1 (3 Ravni kulture – Scheinov triplastni model 

organizacije), in sicer: (1) pojavne oblike (artefakti) – vidne strukture in procesi v organizaciji 

(težko jih je razbrati, pogosto so težko razumljivi); (2) usvojene vrednote – na meji med 

zavednim in nezavednim, delno vidne usmeritve, smotri, nazori (ustaljene utemeljitve); (3) 

temeljne predpostavke (podmene) – nevidna, nezavedna, samoumevna stališča, misli in čustva 

(osnovni oz. prvobitni vir vrednot in delovanja oz. pobud). 

Medtem ko Schein (prav tam) navaja tri ravni, pa Kotter in Heskett (1992, 4–5) poudarjata, da 

je treba pri opredelitvi organizacijske kulture upoštevati dve ravni, ki sta povezani ter 

medsebojno vplivata in se razlikujeta glede na prepoznavnost (vidnost, opazljivost) in 

odpornost na spremembe (spremenljivost), in sicer: (1) skupne vrednote, ki so globlje in manj 

vidne (oz. nevidne) ter težko spremenljive; (2) norme vedenja skupine, ki so zunanje, bolj 

vidne ter lahko (oz. laže) spremenljive. Norme urejajo vedenje posameznika v skupini in 

veljajo le v enih okoliščinah, medtem ko vrednote veljajo v vseh okoliščinah (Ronen 1986, 86 

v Tavčar 2000, 53). 

Podobno navaja Hofstede (Hofstede in Hofstede 2005, 6–8), ki kulturo organizacije deli na 

štiri ravni: medtem ko se s (1) simboli, (2) vzorniki (heroji) in (3) obredi (rituali) kultura kaže 

navzven (to so tipični vedenjski obrazci oz. pojavne oblike, značilni za posamezno skupino), 

so (4) vrednote skupna globlja podlaga in jedro kulture.  

Kot je iz navedenega razvidno, gre pri organizacijski kulturi za vsebine, ki se medsebojno 

prekrivajo in prepletajo. Različni avtorji dajejo glede na svoja teoretična izhodišča različnim 

vsebinam različen poudarek (Kavčič 2006, 32). V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili 

ravni kulture organizacije, kot jih navaja Schein (1992, 16–26), in sicer: (1) pojavne oblike 

(artefakti), (2) usvojene vrednote in (3) temeljne predpostavke (podmene). 

Pojavne oblike kulture (artefakti) so vse, kar zaznamo ob stiku s kulturo; lahko jih je opaziti, 

vendar je težko razbrati njihov dejanski pomen. Povezava med pojavnimi oblikami in 

usvojenimi vrednotami ter usvojenimi predpostavkami ni enolična, zato iz pojavnih znakov ni 

mogoče zanesljivo sklepati na globlje značilnosti kulture. Pojavne oblike so zelo raznolike in 

obsegajo vse načine komuniciranja, verbalnega in neverbalnega, hotenega in nehotenega, s 

katerim člani kulture izpričujejo značilnosti te kulture (Tavčar 2002, 19). Sestavljajo celotno 

fizično in socialno konstruirano okolje organizacije (Brown 1998, 12). Tako so tudi zelo 

različne klasifikacije pojavnih oblik, ki jih navajajo različni avtorji. Schein (1992, 17) med 

pojavne oblike kulture uvršča: 

 vse, kar vidimo, slišimo in zaznamo ob stiku z novo kulturo; 
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 vidni izidi delovanja skupine, kot so: urejenost fizičnega okolja, jezik, tehnologija, 

izdelki, umetniške stvaritve; 

 vidno vedenje (obnašanje oz. ravnanje), odnosi in slog skupine: oblačenje, nazivanje, 

izkazovanje čustev, legende in zgodbe o organizaciji, vrednote, ki jih razglašajo, obredi 

in slovesnosti ipd. 

Nagel (1991, 181–184 v Biloslavo 2006, 124) pojavne oblike kulture razdeli na sedem skupin, 

in sicer: poslopja organizacije; vedenje managementa; podoba podjetja; odnosi s sodelavci; 

poslovodenje; organiziranost, dokumenti; obredi in simboli. Skupine pojavnih oblik avtor 

(prav tam) potem še podrobneje razčleni, kot je prikazano v prilogi 1 (4 Pojavne oblike 

kulture). Kulture organizacij so zelo različne in se kažejo v raznolikih pojavnih znakih, za 

katerimi pa so oz. skrivajo različne usvojene vrednote, ki so predstavljene v nadaljevanju 

besedila.  

Vrednota je tisto, čemur priznava kdo, posameznik ali skupina, veliko načelno vrednost in mu 

zato daje prednost (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2000). Vrednote so lastnosti 

posameznika kot tudi skupine, medtem ko je kultura značilna za skupino. Vrednote lahko 

definiramo kot splošno težnjo, ki nekemu stanju zadev dajejo prednost pred drugimi 

(Hofstede 1984, 18–19). Hofstede (Hofstede in Hofstede 2005, 8) navaja enajst razponov 

vrednot, in sicer: zlo in dobro, umazano in čisto, nevarno in varno, prepovedano in dovoljeno, 

nespodobno in spodobno, nemoralno in moralno, grdo in lepo, nenaravno in naravno, 

nenormalno in normalno, paradoksalno in logično ter neracionalno in racionalno. Vrednote 

določajo, kaj je prav in kaj je narobe (Kavčič 2006, 34). V nadaljevanju je navedenih nekaj 

opredelitev vrednot različnih avtorjev, ki jih je zbral Biloslavo (2006, 116): 

 Vrednote so vseobsežna mnenja (prepričanja), ki usmerjajo delovanje in presojanje v 

širokem naboru okoliščin. Vrednote lahko vplivajo na stališča, zaznave, potrebe in 

spodbude ljudi. 

 »Pojmovanje želenega.« 

 »Sodila, po katerih presojamo pomen vsega v družbi.« 

 Vrednote so trajna mnenja, da imajo določeni načini vedenja ali izidi osebno in družbeno 

prednost pred drugimi načini vedenja in izidi.  

Vrednote so dobrine, ki ljudem največ pomenijo in da jih laže razumemo in proučujemo, jih 

razvrščamo v različne skupine. Rokeach (1973, v Biloslavo 2006, 116–117; Biloslavo 2002, 

73; Tavčar 2002, 18–19) deli vrednote na terminalne – ciljne vrednote (nanašajo se na smotre 

delovanja; namene, kaj si želimo doseči; in pomenijo standard oz. norme, ki so osnova za 

ocenjevanje stvari) in na instrumentalne – procesne vrednote (nanašajo se na strategije za 

doseganje teh smotrov; sredstva, kako bomo to dosegli; in nas usmerjajo ter vlečejo) in so 

podrobno prikazane v prilogi 1 (5 Razvrstitev vrednot). Člani v organizacijo vnašajo 

vrednote, ki so jih razvili ali pridobili v drugih skupinah, ki jim pripadajo. Obenem vsaka 

organizacija razvija neke svoje vrednote. Za organizacijo je pomembno, koliko je v njej 
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soglasja oz. skladnosti med individualnimi in organizacijskimi vrednotami, saj imajo močne 

skupne vrednote pozitivne učinke na delovanje organizacije. Glede vrste oz. vsebine vrednot, 

ki naj bi jih organizacije razvile in imele, ni mogoče oblikovati nekakšnega seznama 

najugodnejših vrednot za organizacijo. Pomembno je, da obstaja v organizaciji soglasje glede 

temeljnih vrednot, vsebina teh vrednot pa je lahko med organizacijami različna, pa so lahko 

organizacije kljub temu zelo uspešne (Kavčič 2006, 37–38). Pri iskanju vzrokov za 

dolgoročni uspeh uspešnih organizacij so namreč ugotovili, da imajo te organizacije splet 

edinstvenih vrednot, od katerih ne odstopajo. Tako IBM skozi svojo celotno zgodovino stoji 

za načeli spoštovanja posameznika, zadovoljstva kupcev in nenehnega izboljševanja 

kakovosti (Kotler 2004, 69), Pfizer pa k temu dodaja še integriteto (Gibson, Ivancevich in 

Donnelly 2000, 32). Primerjava vrednot v nekaterih organizacijah je prikazana v prilogi 1 (6 

Primerjava vrednot v nekaterih organizacijah). Vrednote nastajajo zelo počasi in mine mnogo 

rodov, preden se ljudje prepričajo, da kakšno delovanje ali naravnanost običajno prinaša 

korist. Ko pa se vrednota ustali, postane trajna in se prenaša iz roda v rod. Vrednote nastajajo 

tako, da posameznik prepriča skupino, da se odloči za njegov predlog rešitve (podmeno). In 

če se ta pokaže za uspešno (članom ne prinaša nelagodja ali bojazni), jo sčasoma skupina 

privzame kot nesporno in samoumevno in se spremeni v skupno prepričanje ali vrednoto, ta 

pa spet deluje nazaj, da postane vsem skupna temeljna predpostavka. Vrednot se večinoma ne 

zavedamo (so na meji med zavednim in nezavednim), jih težko izražamo in so zato manj 

vidne drugim ljudem (Schein 1992, 16–27 v Tavčar 2002, 18–19). 

Z opažanjem pojavnih oblik (artefaktov) kulture lahko odkrijemo, »kaj se dogaja« (Tavčar 

2000, 95). Vrednote pa odkrijemo, če se vprašamo, »zakaj delajo člani to, kar delajo« (Schein 

1992, 238 v Kavčič 2006, 34) oz. »zakaj se dogaja, kar se dogaja«. Driskill in Brenton (2005, 

42–43 v Kavčič 2006, 34) pa navajata, da do vrednot pridemo, če se vprašamo, kaj je tisto, 

zaradi česar so posamezniki v organizaciji najbolj cenjeni. In obratno, z ugotavljanjem, kaj je 

značilno za »negativne« junake v organizaciji, torej posameznike, ki so šteti za najbolj 

problematične. Samo z vrednotami, pravili in normami obnašanja je mnogokrat težko 

pojasniti obnašanje ljudi, razumeti je moč samo del kulture, da pa bi prišli do globljega 

razumevanja, moramo spoznati najglobljo raven kulture, to so temeljne predpostavke, ki 

ostajajo v ozadju in iz katerih so vrednote nastale (Schein 1992, 19–22); te so podrobneje 

predstavljene v nadaljevanju.  

Predpostavke. Nabor temeljnih predpostavk je »miselni zemljevid«; zelo dobro se počutimo 

med ljudmi, ki ga delijo, slabo med ljudmi, ki imajo drugačen »miselni zemljevid« (Schein 

1992, 23 v Tavčar 2002, 18). Tiste rešitve oz. predlagane vrednote, ki se v daljšem časovnem 

obdobju pokažejo kot uspešne (članom ne prinaša nelagodja ali bojazni), skupina sčasoma 

privzame kot samoumevne in nesporne ter postanejo temeljne predpostavke (Schein 1992, 

20–21 v Biloslavo 2007, 32). Temeljne predpostavke oblikujejo vedenje članov skupnosti ter 

njihov način zaznavanja, dojemanja in razmišljanja o sebi, stvarnosti, času in prostoru. Gre za 

neke samoumevne rešitve za znan problem. Temeljne predpostavke je zelo težko spreminjati, 
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saj je to za člane skupnosti resničnost, o kateri ne gre dvomiti ali se o njej spraševati 

(Biloslavo 2007, 32). Predpostavke nastanejo tako, da ljudje vedno znova preizkušamo 

različne možnosti, opuščamo tiste, ki ne prinašajo uspeha, in usvajamo tiste, ki so koristne. 

Preizkušanje obsega najrazličnejša področja. Schein (1992, 94–96) poudarja, da si vsaka 

organizacija razvije in oblikuje odnos do okolja (ali velja prepričanje, da organizacija 

nadzoruje okolje, se usklajuje z njim, ali pa prevladuje občutek nemoči in se mu podreja ipd.), 

ki določa strategije in njihova področja, ter navaja šest kulturnih predpostavk, ki so podrobno 

predstavljene v prilogi 1 (7 Razsežnosti predpostavk), in sicer: (1) predpostavke o resničnosti 

(realnosti, stvarnosti) in resnici, (2) o času, (3) o prostoru, (4) o človeški naravi, (5) o 

dejavnostih ljudi in (6) o razmerjih med ljudmi. Kultura ne sega le v globino temveč tudi v 

širino in obsega vse vidike življenja. Številne predpostavke so vpletene v paradigme oz. 

skladne vzorce in, če so trdno spojene, imamo opraviti z močno kulturo. Vendar pa niso 

vedno vse predpostavke skladne. Toda to lahko odkrije šele globlja analiza, zato je za 

prepoznavanje kultur treba sistematično analizirati predpostavke, iz katerih raste kultura 

(Schein 1992, 139–140). Raziskovalci tako pri raziskovanju kulture različno pristopajo. Tako 

npr. Martin (1992, 12) raziskuje kulturo, njene skupne značilnosti in temeljne konflikte z 

ločevanjem in nato analiziranjem treh socialnih znanstvenih perspektiv: integracijske, za 

katero je značilna harmonija in homogenost (soglasje, skladnost, ni nejasnosti ipd.); 

diferenciacijske, za katero je značilno ločevanje in konflikt (nesoglasje, neskladnost, nejasnost 

ipd.), ter »fragmentacijske« (oz. »razdrobljene«), za katere je značilno, da vidijo nejasnost kot 

jedro organizacijske kulture (soglasja in nesoglasja se stalno izmenjujejo, ravno tako 

skladnost in neskladnost ipd.).  

2.5 Raziskovanje in tipiziranje kultur organizacije  

V prejšnjem podpoglavju je ugotovljeno, da je pri analiziranju oz. raziskovanju kulture treba 

upoštevati različne ravni kulture. Managerjem so pri raziskovanju kulture v pomoč 

najrazličnejše tipologije kultur; slednje so predstavljene v nadaljevanju. V pričujočem 

podpoglavju je predstavljeno raziskovanje kulture organizacije in tipiziranje kultur 

organizacije, torej združevanje teh v nekaj bolj homogenih skupin. 

Odkrivanje prikritih predpostavk, ki se jih ljudje mnogokrat sploh ne zavedajo, in tudi 

vrednot, ki jih večinoma ne zaznamo neposredno, temveč opažamo, kako se kažejo v vedenju 

ljudi in zaznavamo pojavne oblike, ki so pogosto težko razumljive, je za organizacijo 

zahtevno delo, ki mu veliko managerjev ni kos kljub temu, da se najboljši managerji zavedajo 

pomena kulture za kakovost odločanja in uspešnost organizacije. Težavnost odkrivanja še 

povečuje spremenljivost kulture, saj ni statična, temveč je dinamična. Proučevanje kulture 

organizacije obsega najrazličnejše vidike organizacije in vedenja njenih članov, raziskovalci 

pa pri tem uporabljajo najrazličnejše metode proučevanja. Ta raznolikost izhaja predvsem iz 

temeljnega razumevanja odnosa med organizacijo in njeno kulturo. Pri tem se raziskovalci 

delijo v dve miselni šoli (Biloslavo 2007, 39–42): 
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 V prvi miselni šoli (ontološko to uvrščamo v t. i. strukturno realistično ontologijo) 

kulturo organizacije razumemo in proučujemo kot eno od razsežnosti oz. značilnosti 

organizacije (podobno kot struktura ali strategija organizacije). Raziskovalci 

predpostavljajo, da je kulturo organizacije mogoče identificirati, meriti, analizirati in 

usmerjati. Ti raziskovalci uporabljajo predvsem kvantitativno metodo v raziskovanju, ki 

predpostavlja, da je kultura organizacije merljiva in sestavljena iz številnih konstruktov 

nižjega reda, kot so participativnost pri odločanju, zavezanost posameznika organizaciji, 

zavezanost kakovosti, obseg pravil, stopnja inovativnosti, pripravljenost za sprejemanje 

tveganja itn. Za to metodo se uporabljajo vprašalniki.  

 V drugi miselni šoli (ontološko to uvrščamo v družbeno konstruktivistično ontologijo) pa 

kulturo enačimo z organizacijo (organizacija je kultura). Raziskovalci menijo, da kulture 

organizacije ne moremo omejiti na neodvisne in odvisne spremenljivke. Pri raziskovanju 

kulture organizacije se je treba osredotočiti na pomen jezika, implicitnih predpostavk, 

simbolov in ritualov, ki jih uporabljajo ljudje v organizaciji. Za raziskovalce, ki spadajo v 

to miselno šolo, je značilna uporaba kvalitativne metode v raziskovanju. Z opazovanjem 

posameznih značilnosti organizacije poskušajo identificirati njeno kulturo. Raziskovalci 

menijo, da je kulturo organizacije mogoče samo posredno opazovati, in ne meriti, kot 

menijo raziskovalci, ki sodijo v prvo miselno šolo.  

V literaturi so navedene številne raziskave organizacijske kulture, kar dokazuje pomembnost 

tega pojava. Razloge za raziskovanje delimo v dve temeljni skupini (Kavčič 2006, 64): 

 Spoznavanje pojava, razvoj vedenja (o pojavu). Označujemo jih kot temeljne (bazične) 

raziskave in so namenjene predvsem razvoju znanosti, odkrivanju zakonitosti, izgradnji 

teorije. Raziskave te vrste so npr., kako nastaja organizacijska kultura, katere so njene 

temeljne vsebine, v čem se kažejo njeni učinki, kakšne so razlike med kulturami ipd. 

 Raziskovanje z namenom doseganja enega ali več praktičnih ciljev. Te vrste raziskav 

imenujemo uporabne (aplikativne) raziskave. Tematika je npr., ali je organizacijska 

kultura povezana z gospodarsko uspešnost organizacije, kakšna organizacijska kultura je 

najboljša, kako ustvariti enotno kulturo ob združevanju ali prevzemu podjetja, ali kultura 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih itd.  

Raziskave imajo redko povsem čist značaj temeljnih ali uporabnih raziskav, navadno je 

posamezna raziskava le pretežno ene ali druge vrste (prav tam). 

Glede na različno opredeljeno vsebino organizacijske kulture, veliko število avtorjev in dolgo 

obdobje proučevanja pojava je tudi klasifikacij vrst oz. tipologij organizacijskih kultur veliko. 

Številni avtorji so poskušali tipizirati organizacijske kulture, torej združiti jih v nekaj bolj 

homogenih skupin, vendar so tipologije lahko le delno uspešne, predvsem zaradi raznolikosti 

kultur in kompleksnosti sestavin kultur (Kavčič 2006, 55). Managerji radi posegajo po 

poenostavljenih tipologijah, ki izhajajo iz opaznih značilnosti kultur, čeprav lahko enaki ali 

podobni pojavni znaki izhajajo iz različnih vrednot, te pa iz različnih predpostavk, ali pa 
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uporabljajo druge posamezne značilnosti (tudi podmene) in ne upoštevajo ostalih sestavin. 

Uveljavijo in obdržijo se razvrstitve kultur, ki se bralcem zdijo najbližje njihovim izkušnjam 

(Tavčar 2002, 21–22; 2000, 52). Kljub temu so tipologije potrebne oz. koristne za 

management, in sicer (Kavčič 2006, 55): 

 natančneje prepozna organizacijsko kulturo; 

 ugotovitev nekaterih bistvenih znakov neke kulture omogoča uporabo splošnega tipa, kar 

olajša spoznanje drugih znakov, ki so značilni za posamezen tip; 

 poznavanje sestavin posameznega tipa omogoča praktično ukrepanje za spreminjanje 

konkretne organizacijske kulture: če se npr. management v organizaciji odloči, da bo 

spremenil organizacijsko kulturo, mu tipologije omogočajo, da se odloči, kaj in kje 

spremeniti. 

Ott (1989, 54) navaja, da so tipologije organizacijskih kultur odvisne od usmeritve avtorja, in 

sicer na: (1) adaptivni koncept kulture – temelji na tem, kar je neposredno mogoče opaziti pri 

članih skupnostih, kot so materialni predmeti, orodja, jezik ipd.; (2) ideativni koncept kulture 

– se nanaša na to, kar je duhovno in je skupno članom neke skupnosti (skupna prepričanja, 

stališča, vrednote, znanje, pomeni, ideje ipd.). Izjema pri tem je Edgar Schein, ki poskuša 

preseči delitev na adaptivne in ideativne vidike s tem, ko obsega tri ravni organizacijske 

kulture, in za temeljitejše prepoznavanje kultur je potreben poglobljen pristop oz. analiziranje 

na vseh treh ravneh (Schein 1992, 147–168): 

 na ravni vidnih pojavnih znakov – artefaktov (adaptivni vidik); 

 na ravni proglašenih vrednot, pravil in norm obnašanja (adaptivni in ideativni vidik); 

 na ravni prikritih temeljnih predpostavk, ki ostajajo v ozadju (ideativni vidik). 

2.6 Tipologije kultur po različnih avtorjih  

V prejšnjem podpoglavju je bilo ugotovljeno, da je raziskovanje kulture pomembno za 

organizacijo, pri tem pa so tipologije potrebne oz. koristne za management, zato so v tem 

podpoglavju predstavljene tipologije kultur po različnih avtorjih.  

Ker kultur organizacij ni mogoče razvrščati po prevladujočih vrednotah sodelavcev, večina 

tipologij izhaja iz pojavnih znakov kultur – artefaktov in ritualov (Biloslavo 2006, 124). 

Sledijo povzetki opisov tipologij le nekaterih avtorjev, in sicer Hofstedeja, Handyja, Deala in 

Kennedya, Camerona in Quinna ter Ansoffa.
17

 

Razvrščanje deželnih kultur – razsežnosti kultur po Hofstedeju. Hofstede (Hofstede in 

Hofstede 2005, 22–31) je v svoji raziskavi razvrstil dežele po kulturah. Avtor (prav tam) je 60 

                                                 

17
 Bralec si lahko pridobi obširnejša spoznanja o tipologijah kultur tudi v naslednji priporočeni 

literaturi (poleg v literaturi, ki je že navedena v tekstu): Biloslavo 2007, 39-45; Tavčar 2000, 84–93; 

66-80; Kavčič 2006, 55–63.  
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dežel razporedil v osem strnjenih skupin. Uporabil je štiri razsežnosti kulture, kasneje pa je 

dodal še peto: 

 majhne in velike razlike moči; 

 majno in obilno izmikanje negotovosti; 

 kolektivizem in individualizem; 

 »moškost« (prevladovanje dejavnostnih, »trdih« vrednot v družbi) in ženskost 

(prevladovanje vedenjskih, »mehkih« vrednot); 

 dolgoročna in kratkoročna naravnanost organizacije (dodana naknadno).  

Tipologija kultur organizacij po Handyju. Handy (1976, 178–185) je med prvimi avtorji, ki je 

poglobljeno obravnaval kulturo. Razlikuje štiri tipe organizacijskih kultur, in sicer: (1) kultura 

moči; (2) kultura vlog; (3) kultura nalog; (4) kultura osebnosti. Za klasificiranje in opisovanje 

kultur organizacij je izbranih devet lastnosti: dominanta, osnovno vodilo, vedenje članov, 

koncept vodenja, primerna okolja, primer organizacije, prednosti, slabosti in običajna 

struktura.  

Tipologija kultur organizacij po Dealu in Kennedyju. Deal in Kennedy (1982 v Brown 1998, 

69–71) sta kulture razdelila na podlagi dveh spremenljivk: prva je objektivna in subjektivna 

stopnja tveganja zaposlenih pri odločanju in delovanju organizacije, druga pa hitrost (čas) 

povratnih odzivov, predvsem s tržišča, ki jih člani organizacije dobivajo o pravilnosti 

odločitev in ukrepov. Avtorja tako razlikujeta štiri tipe organizacijskih kultur: 

 kultura moči (robustna, trda, »mačo« kultura): kultura tveganj, moška kultura; 

 poslovna kultura (trdo delo – dobra zabava): »kultura prodajalcev«; 

 sistemska kultura (kultura tveganja): »projektantska kultura«; 

 procesna kultura: birokratska kultura, »kultura uradnikov«.  

Za klasificiranje in opisovanje kultur organizacij je izbranih šest lastnosti: tveganje, 

odzivnost, vzorniki, naravnanost, obredi in vrednote.  

Tipologija kultur organizacij po Cameronu in Quinnu. Cameron in Quinn (1998, 55–59) 

uporabljata dve razsežnosti: prva je prožnost in samostojnost; druga pa je stabilnost in 

obvladovanje. Avtorja navajata štiri različne tipe kulture: (1) skupina; (2) adhokracija; (3) 

hierarhija; (4) tržišče. Te štiri kulture obsegajo vlogo vodja, merila uspešnosti in koncepte 

managementa (Camerona in Quinna 1998, 40–43). 

Tipologija kultur organizacij po Ansoffu. Ansoff (1981, 114–124) je opredelil pet tipov 

kultur: (1) stabilna kultura; (2) odzivna – reaktivna; (3) predvidevajoča – anticipativna; (4) 

raziskujoča – inovativna; (5) ustvarjalna – kreativna. Za klasificiranje in opisovanje kultur 

organizacij si je avtor (prav tam) izbral šest lastnosti: časovno obzorje, razpon možnosti 

(alternativ), usmeritev pozornosti organizacije, kaj sproži spreminjanje, sprejemljiva novost in 

naklonjenost tveganjem. 
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Navedenih je le pet primerov tipologij organizacijske kulture, tistih, ki so bolj pogosto 

uporabljene v literaturi o kulturi, vendar je podobnih tipologij različnih avtorjev še veliko. Pri 

tem Brown (1998, 72 v Biloslavo 2007, 45) opozarja, da ni organizacije, ki bi popolnoma 

ustrezala določenemu tipu kulture ne glede na uporabljeno tipologijo. 

2.7 Nastajanje in razvoj kulture organizacije 

V prejšnjem podpoglavju je ugotovljeno, da je raziskovanje kulture zahtevno, vendar 

pomembno za organizacijo, različne tipologije kulture pa koristne za prepoznavanje ter nato 

razvijanje in spreminjanje kulture organizacije; to je obravnavano v nadaljevanju. Schein 

(1992, 254) obravnava nastajanje in razvoj kulture organizacije po posameznih obdobjih 

razvijanja organizacije, in sicer: (1) ustanovitev in začetna rast organizacije, (2) sredina 

življenja organizacije (ter diferenciranje in nastajanje subkultur) in (3) zrelost in upadanje 

organizacije (ter vzdrževanje kulture organizacije), saj meni, da vsaki stopnji razvijanja 

organizacije pripada specifična stopnja razvoja (oz. spreminjanja) kulture organizacije; to je 

predmet obravnave tega podpoglavja. 

Kultura v obdobju ustanovitve in začetne rasti organizacije 

Kasper (1987, 108–117) ugotavlja, da o nastajanju in razvoju kulture organizacije ni splošnih 

pravil, saj se vsaka organizacija razvija specifično in z njo tudi kultura, nastajanje kulture pa 

je odvisno od (1) zgodovine in (2) okolja ter (3) usmerjenosti članov, pomembno vlogo pri 

nastajanju kulture pa imajo (4) ustanovitelji, ter da je potek razvoja specifičen za vsako 

organizacijo, saj prenos med organizacijami ni mogoč. Vsak avtor, ki se ukvarja z 

vprašanjem, od kod izvira oz. iz katerih sestavin se oblikuje kultura organizacije, nekoliko po 

svoje kombinira različne dejavnike. Vendar Brown (1998, 42) poudarja, da se navadno kot 

najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na nastanek in vsebino kulture organizacije, navajajo 

trije: 

 Vpliv družbene in nacionalne kultura, v kateri deluje organizacija: organizacije se 

prilagajajo okolju, pri tem jim pomaga, da se učijo iz lastnih izkušenj in iz izkušenj 

drugih ter razvijejo »organizacijski spomin« (skupne interpretacije članov). 

 Ustanovitelji in močni voditelji, ki sooblikujejo kulturo organizacije z opredelitvijo 

poslanstva in vizije ter stila vodenja. 

 Vrsta dejavnosti, s katero se organizacija ukvarja, in njeno okolje: vpliv okolja je odvisen 

od tega, s čim se organizacija ukvarja, npr. organizacije, ki delujejo na trgu, so drugačne 

od javnega sektorja. Med vplivi okolja so pomembni zlasti tehnologija in deležniki v 

organizaciji ter okolju (kupci, dobavitelji, država, lokalna skupnost idr.). 

Podobno navaja Schein (1992, 211), ki razlikuje tri vire za nastajanje kulture, in sicer: (1) 

prepričanja, vrednote in predpostavke ustanoviteljev organizacije, (2) učenje članov skupine, 
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medtem ko organizacija raste oz. se razvija in (3) nova prepričanja, vrednote in predpostavke, 

ki jih prinašajo novi člani in voditelji. Avtor (prav tam) navaja, da je proces nastajanja kulture 

v začetku tudi proces nastajanja majhne skupine. V organizaciji navadno poteka po naslednjih 

korakih: (1) posameznik (ustanovitelj) ima zamisel o novem podjetju; (2) ustanovitelj pripelje 

enega ali več ljudi in ustvari osnovno skupino, ki z njim deli vizijo in smotre; (3) nastala 

skupina začne usklajeno delovati z namenom ustanovitve organizacije; člani skupine se učijo; 

(4) organizaciji se pridružijo še drugi in začne nastajati skupna zgodovina. Če skupina ostane 

dovolj trdna in če se skupaj dovolj uči, začne postopoma razvijati predpostavke o sami sebi, o 

okolju in o načinu delovanja za obstanek in rast. Pri nastajanju kulture v organizaciji imajo 

tako ustanovitelj oz. vodstvo pomembno vlogo predvsem zaradi pozicije moči, ki jim daje 

prednost pri razvoju sistema vrednot, prepričanj, predpostavk in načinu delovanja. Svoje 

predpostavke poskušajo voditelji vtisniti v kulturo na različne načine. Nekateri mehanizmi, ki 

jih voditelji uporabljajo pri komuniciranju oz. posredovanju svojih predpostavk, so zavestna 

in premišljena dejanja, drugi mehanizmi pa so uporabljeni nezavedno in nenamerno. 

Mehanizme delimo na primarne ali neposredne, ki so zelo močni, in na sekundarne ali 

posredne, ki so manj učinkoviti, vendar pa so lahko močni pospeševalci primarnih sporočil, če 

so skladni z njimi (Schein 1992, 228–252); podrobno so prikazani v prilogi 2 (1 Mehanizmi 

za snovanje in vnašanje kulture v organizacijo).  

Medtem ko organizacija raste in se razvija, se člani oz. zaposleni učijo ter prihajajo novi člani 

in voditelji, ki prinašajo nova prepričanja, vrednote in predpostavke (Schein 1992, 211); 

izhodiščno kulturo sčasoma člani organizacije postopno spreminjajo oz. oblikujejo subkulture 

(Schein 1992, 254).  

Sredina življenja organizacije ter diferenciranje in nastajanje subkultur 

Za srednje življenjsko obdobje organizacije je značilno, da organizacija raste in je že dobro 

razvita. Z razvojem organizacije se iz razvitih (zrelih) skupin ustvarjajo podskupine (manjše 

enote) in te si ustvarijo svoje lastne kulture, ki so z vidika organizacije subkulture. Praviloma 

pride do konflikta med kulturo in subkulturami. Organizacija srednjih let ima že vsaj drugo 

generacijo managementa. Poslovodenje je v tem obdobju (v primerjavi s časom 

ustanoviteljev) bolj zapleteno in kritično, saj se prepletajo elementi stare in elementi nove 

kulture. Da bi razumeli kulturne spremembe, moramo najprej preučiti, kako se v organizaciji 

oblikujejo različne podskupine, ki sčasoma postanejo subkulture. V organizaciji poteka 

diferenciranje (in s tem podlaga za nastanek subkultur) na različnih osnovah, in sicer (Schein 

1992, 254–256): (1) funkcijsko, po poklicih; (2) geografsko; (3) po proizvodih, tržiščih, 

tehnologijah; (4) po programskih enotah organizacije; (5) po hierarhičnih ravneh; (6) po 

lastninskem povezovanju; (7) po strukturnih opozicijskih skupinah ipd. Za učinkovito skupno 

delovanje v organizaciji je pomembno, da management vključuje ljudi iz različnih subkultur. 

Povezovanje subkultur spodbuja snovanje skupnih smotrov, skupnega jezika in skupnih 

postopkov za urejanje zadev (Tavčar 2000, 107–108). Vendar, če želi organizacija ohraniti 
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uspešnost, mora še nadalje ohranjati in razvijati tiste elemente stare kulture, ki so v preteklosti 

zagotavljali identiteto zaposlenih in njene posebne sposobnosti (Mesner Andolšek 1995a, 98). 

Kultura v obdobju zrelosti in upadanja organizacije ter vzdrževanje kulture organizacije 

Obdobje zrelosti in upadanja organizacije bolj zaznamujejo interakcije z okoljem kot pa njena 

notranja dinamika. Strukture, procesi, obredi in norme so ustaljeni. Kultura bolj opredeljuje 

(oz. določa) delovanje voditeljev kot pa voditelji kulturo. Zrela organizacije lahko uspešno 

deluje, dokler so njene kulturne predpostavke v skladu z dejanskim stanjem v okolju. Če pa se 

okolje spreminja in se organizacija ni zmožna prilagoditi, začne postopoma upadati (Schein 

1992, 255).  

Vzdrževanje oz. ohranjanje kulture organizacije je potrebno, če management ocenjuje, da je 

kultura organizacije koristna. Vzdrževalna dejavnost je potrebna vsaj iz dveh razlogov: (1) 

entropija – to je naravna težnja sistemov k razgradnji ali razpadanju; močna organizacijska 

kultura teži sama od sebe k slabitvi, k zmanjšanju soglasja o temeljnih vrednotah, h krepitvi 

subkultur ipd.; (2) zaposlovanje novih sodelavcev, ki vnašajo nove vrednote, nove nazore, ki 

so bolj ali manj različni od obstoječe organizacijske kulture (Kavčič 2006, 103). 

Vzdrževanje obstoječe kulture organizacije poteka preko kadrovske dejavnosti in dejavnosti 

vodstva, in sicer (Tavčar 2000, 82; Kavčič 2006, 103–107): 

 Pridobivanje in izbiranje novih sodelavcev. Pri izbiranju sodelavcev odločevalec presoja 

njihovo primernost po skladnosti z vrednotami, ki prevladujejo v kulturi organizacije, 

ravno tako tudi kandidati presoja primernost organizacije. 

 Socializacija (uvajanje novih sodelavcev v organizacijo). Organizacija pomaga novim 

sodelavcem, da ob vstopu v organizacijo usvojijo njeno kulturo. Ob prvem stiku z 

organizacijo se novi sodelavec sooča z razlikami med pričakovanji in spoznanji o 

organizaciji, nadrejenih, sodelavcih ipd. Sledi preobrazba – novi sodelavec se prilagaja 

vrednotam in normam skupine; občuti, da ga vrstniki sprejemajo, ve, kako naj ravna in 

kaj od njega pričakujejo. Možni načini socializacije so: formalni (uvajalni program) ali 

neformalni; individualni ali kolektivni; za določeno ali neopredeljeno obdobje; povezani 

(mentor) ali nepovezani. Socializacija se potem nadaljuje ves čas zaposlitve in tako 

nenehno utrjuje kulturo.  

 Dejavnost managementa. Z besedo in zgledom postavljajo norme obnašanja: kulturo 

posredujejo z zgledom, s simboli in z uporabo obredov; sprejemljivost tveganja, stopnja 

prostosti, ki jo nadrejeni dajejo sodelavcem; primerno obnašanje in oblačenje; delovanje, 

ki se splača zaradi nagrajevanja, napredovanja ipd. 

Za ustvarjanje, razvoj in spodbujanje pozitivne močne kulture lahko managerji uporabljajo 

različne metode in postopke, in sicer je poudarek na (Ivancevich in Matteson 2002, 72):  
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 razvoju čuta za zgodovino: »naslanjanje« na zgodovino; komuniciranje o herojih in s 

heroji ipd.; 

 ustvarjanju občutka enotnosti: vodstvo in vloga modeliranja; komunikacijske norme in 

vrednote; 

 spodbujanju občutka pripadnosti: sistem nagrajevanja; karierni management in varna 

zaposlitev; zaposlovanje in kadrovanje; socializacija novih članov; usposabljanje in 

razvoj; 

 povečani izmenjavi (oz. sodelovanje) med člani: stik med člani; sodelovanje pri 

odločanju; koordinacija znotraj skupine; osebna izmenjava. 

Oživljanje »poškodovanih« kultur ni enostavno. Postopki so naporni, Deal in Kennedy (1999, 

215–232) pa poudarjata naslednje: organiziranje oživljanja kulture, urejanje (oz. razvrščanje) 

obstoječih subkultur, spodbujanje subkultur, da »vzcvetijo«, krepitev šibkejših subkultur, 

»šivanje« subkultur skupaj, merjenje napredka. Vendar ti predstavljajo edini način oz. upanje 

za ponovno vzpostavitev organizacijske enotnosti v zadnjih letih »poškodovanih« poslovnih 

dogodkov. Organizacije, ki imajo srečo, da preživijo relativno nepoškodovane, naj bi bile 

zmožne izbrati gradnike kulture brez večjega napora. Ne glede na to, kaj vse je potrebno, je ta 

pot vredna truda. Ostale organizacije morajo namreč začeti praktično iz nič (prav tam); in o 

spreminjanju kulture organizacije govorimo v nadaljevanju.  

2.8 Spreminjanje kulture organizacije 

Medtem ko je bilo v predhodnem podpoglavju ugotovljeno, da je nastajanje in razvoj kulture 

organizacije specifično za vsako stopnjo razvijanja organizacije, je v pričujočem podpoglavju 

obravnavano spreminjanje kulture organizacije. Najprej so obravnavani (1) čas in obsežnost 

spreminjanja kulture organizacije ter (2) potreba po usklajenem uvajanju sprememb za 

spreminjanje kulture organizacije. V nadaljevanju so predstavljene (3) dejavnosti 

managementa za spreminjanje kulture organizacije, (4) ohranjanje kulture, ki podpira 

uspešnost organizacije in (5) načini (strategije in mehanizmi) za spreminjanje kulture 

organizacije. 

Čas in obsežnost spreminjanja kulture organizacije  

Raziskovalci se strinjajo, da kultura sama po sebi vključuje določeno količino spontanega 

spreminjanja (je spremenljiv, dinamičen pojav). Te spremembe se nenehno dogajajo na 

nenadzorovan način, so postopne, sporadične (pojavljajo se od časa do časa, posamično in 

navadno na različnih krajih), toda dolgoročno gledano so spremembe občutne. Sooblikovalci 

kulture so tu vsi zaposleni že s tem, da delujejo kot člani organizacije (Mesner Andolšek, 

1995a, 129; 136). Drugi način spreminjanja kulture organizacije pa so namerne in premišljene 

spremembe, ko ustanovitelj oblikuje kulturno in njene sestavine. Pri spreminjanju ima glavno 
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vlogo vodstvo (prav tam, 147). Kulturne spremembe se največkrat pojavijo v času 

intenzivnega dogajanja v organizaciji ali njenem relevantnem okolju: bodisi da gre za 

finančno krizo, upadanje tržnih deležev, spremembe pričakovanj kupcev, ukrepanje lastnikov, 

pobude konkurence, spremembe zakonodaje, procese privatizacije itd. (prav tam, 145). Kadar 

se organizacije znajdejo v krizi ali pred ugodno priložnostjo, so pogosto prisiljene spremeniti 

svojo kulturo, da bi lahko uresničile strateške spremembe (prav tam, 138). Management naj 

pred spreminjanjem kulture organizacije poskuša izboljšati uspešnost organizacije s 

spreminjanjem drugih razsežnosti politike organizacije. Le če se kultura organizacije dejansko 

pokaže kot omejitev za uspešnost organizacije, naj se management loti njenega spreminjanja 

(Biloslavo 2007, 51).  

Vsaka organizacija se prej ali slej sreča s stagnacijo svoje kulture, kar pomeni, da obstoječe 

stanje kulture ne ustreza več. Zelo pomembno je, da organizacije takšne dogodke pravočasno 

zaznajo in se nanje odzovejo (kritične situacije in potencialne priložnosti). Najpogostejši so 

naslednji znaki stagnacije kulture: (1) v organizaciji začutijo, da stari, veljavni postopki za 

doseganje uspešnosti niso več zadostni. Če tega ne zaznajo dovolj zgodaj ali če ne ukrepajo 

dovolj hitro, se krivulja rasti obrne navzdol in neuspešnost začne ogrožati obstoj organizacije. 

(2) Organizacija ni več sposobna razločevati konkurenčnih alternativ, ki se pojavljajo v 

okolju, temveč vztraja pri preživetih programih ali proizvodih; (3) zaradi težav pri doseganju 

rezultatov, začenja organizacija povečevati vloženi napor in intenzivnost delovanja, rezultati 

pa so vedno slabši, pri tem uporablja prej uspešne, toda sedaj že preživele obrazce delovanja; 

(4) da bi rešila težave, organizacija porabi vedno več časa, sredstev in napora za strukturne 

reorganizacije (enote, programe, kadrovske razmestitve itd.). Odloča se za spremembe, ki pa 

niso prave in ne vodijo do uspešnega odpravljanja vzrokov težav (Kavčič 2006, 108).  

Ko govorimo o kulturnih spremembah, pa ni nujno, da se spremeni celotna substanca in vse 

oblike obstoječe kulture. Lahko se obstoječi elementi pojavijo v novi konfiguraciji, pa že 

lahko govorimo o kulturni spremembi. Po drugi strani je dobro ohraniti nekatere elemente 

stare kulture in s tem ohranjati kontinuiteto s preteklostjo (Mesner Andolšek 1995a, 145–

147). Vse spremembe v kulturi organizacije tako niso enako velike (oz. pomembne, zahtevne, 

težke, pogoste, hitre itd.). Glede na strateške cilje organizacije jih lahko delimo na tri skupine 

(Kavčič 2006, 112–113): 

 navidezne spremembe: pojavljajo se znotraj neke kulture, vendar ne da bi jo kakor koli 

bistveno spremenile; nanašajo se na manjše spremembe v obrazcih posameznikovega 

vedenja in ne povzročajo pomembnejših sprememb njegovega položaja; so sorazmerno 

pogoste; 

 postopne spremembe: povezane so z managerskim vplivom na kulturo ter posegajo na 

raven vrednot in domnev; če kulturna strategija prinaša nove vrednote, ki niso 

nezdružljive s starimi, se nove vrednote navadno postopno vključujejo med stare; ta 

proces označujejo kot kulturno rast; 
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 revolucionarne spremembe: značilno je, da se zgodijo, kadar je nova strategija deloma ali 

v celoti nezdružljiva s starimi vrednotami; nove vrednote so v organizacijo vsiljene, 

pogosto s prihodom novega vodstva od zunaj. 

Večje »nerutinske« spremembe so redkejše, enkratne, praviloma večjega pomena za 

organizacijo in za posameznika ter lahko bistveno spremenijo položaj posameznika v 

organizaciji. Takšno spreminjanje je za organizacijo kot tudi za posameznika težaven proces 

(Kavčič 2006, 113). Robins (1991, 587–592 v Biloslavo 2006 132) navaja nekatere 

okoliščine, ki olajšujejo spreminjanje kulture, in sicer:  

 krizne okoliščine: finančni polom, izguba velikega odjemalca, tehnološki prodor 

konkurence; postavi se vprašanje o primernosti obstoječe kulture; 

 spremembe v vršnem poslovodstvu: lahko prinesejo nove temeljne vrednote, ki so 

primernejše za obvladovanje kriznih okoliščin; 

 mlada in majhna organizacija: vrednote še niso tako zakoreninjene in število članov 

organizacije je manjše; 

 šibka kultura: kulturo je tem teže spreminjati, čim več je članov in čim večje je njihovo 

soglasje z vrednotami; šibke kulture je laže spreminjati kot močne. 

Nekateri avtorji sicer menijo, da zaradi povezanosti vrednot in norm s temeljnimi 

predpostavkami in prepričanji članov organizacije kulture niti ni mogoče spreminjati in je 

zaznavanje managerjev, da resnično spreminjajo kulturo organizacije, zgolj iluzija (Gomezelj 

Omerzel, Biloslavo in Trnavčevič 2010, 47). Večina strokovne literature izhaja iz domneve, 

da je kulturo organizacije mogoče spreminjati, spet drugi avtorji poudarjajo omejitve in težave 

takšnega postopka. Nekateri avtorji opozarjajo na »temno« stran takšnih sprememb, saj 

management pri tem spodbuja člane organizacije, da potlačijo ali opustijo neodvisno 

razmišljanje in delovanje, pri čemer si krepi svoj vpliv. Tak proces lahko vodi v 

manipulativno obliko s ciljem vzpostavljati popoln nadzor nad člani organizacije. Ne gre 

samo za vzpostavljanje določenih vrednot in prepričanj na ravni organizacije, tj. za 

oblikovanje njene kulture, kar tudi je naloga managementa, temveč za poskus vplivati na 

osebne vrednote in prepričanja posameznika, kar pa ne sodi v etično ravnanje managementa 

(Biloslavo 2007, 51–52). Resne kritike opozarjajo, da lahko takšna voditeljska vloga 

managementa ustvarja neobvladljivo in nehumano kulturo, ki vsiljuje ljudem dvomljive 

predstave o delovanju in življenju (Kasper 1987, 125).  

Zato prevladuje mnenje, da naj bi management le v določenih okoliščinah posegel v kulturo in 

jo uporabljal le kot orodje za obvladovanje organizacije, in sicer (Tavčar 2002, 30–31): 

 posegi ob krizah: bistvene spremembe kultur se nasploh dogajajo le v kriznih okoliščinah, 

ki spodbudijo pripravljenost sodelavcev za učenje in zmanjšajo odpore. Ob krizi se 

pogosto menja poslovodni vrh organizacije in ko se ta uveljavi, lahko začne spodbujati 

preverjanje novih podmen in vrednot, spodbuja pa tudi nove simbole, vzorce obnašanja in 

razmerij, ki poudarjajo dotlej manj izrazite vrednote ipd.; 
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 na razpotjih: ko organizacija ni več učinkovita ali uspešna in ji grozi propad, kadar 

obstoječa kultura prizadeva pomembne skupine v organizaciji ali kadar grozi kriza, takrat 

lahko dovolj pronicljiv management z veščim uporabljanjem značilnosti kulture 

preusmeri dogajanja v ponovno uspešnost; 

 ob zamegljeni kulturi: neizrazita kultura ni uporabna kot instrument poslovodenja, saj ne 

zagotavlja skladnega obnašanja članov, zato je koristno spodbujati bolj izrazite vrednote 

in pojavne znake. 

Usklajeno uvajanje sprememb za spreminjanje kulture organizacije 

Obstoječa kultura organizacije lahko postane neustrezna in ovira boljše poslovanje 

organizacije ter snovanje in izvajanje dolgoročnejše politike. Ko je organizacija v težavah in 

krizi preživetja, je kulturna sprememba neizogibna. Vendar je proces spreminjanja vrednot, 

vzornikov in navad zaposlenih zelo težaven in praviloma dolgotrajen proces, ki ga spremlja 

odpor (Tavčar 2002, 353). Spremembam se upirajo tudi organizacije oz. vršni management, 

ne le posamezniki, in sicer predvsem zato, ker so povezane z negotovostjo rezultata (čeprav 

so spremembe potrebne in celo nujne), pričakujejo odpor zaposlenih, in ker je dejavnost 

organizacije povezana z njihovo stabilnostjo (kar tudi deluje kot povzročitelj neuspeha pri 

spremembah). Vendar je na splošno pričakovati, da se bodo v organizaciji upirali 

spremembam člani organizacije, in sicer predvsem zaradi naslednjih razlogov: (1) 

neobveščenost oz. napačna obveščenost zaposlenih o spremembah; (2) bojazen pred 

neugodnimi ekonomskimi in socialnimi posledicami; (3) bojazen pred neznanim; (4) 

nestrinjanje z metodo izvajanja sprememb; (5) druge neprijetnosti – sprememba navad, 

življenjskega ritma, utečenih obrazcev življenja itd. (Kavčič 2006, 110–112).  

Zato ni dovolj, da potrebo po spremembi kulture spozna le management, postati mora 

prepričanje vseh ali vsaj velike večine zaposlenih, da se posamezniki in skupine ne upirajo 

spremembam ter da je na ta način uvajanje sprememb uspešno. To prepričanje zaposlenih 

lahko management pospešuje na različne načine; Schein (1993, 88–89 v Kavčič 2006, 114) 

priporoča predvsem tri: 

 slabitev organizacije: vodstvo mora s podatki prepričljivo dokazati, kako sedanji način 

delovanja daje vse slabše rezultate; 

 ustvarjanje občutka krivde ali strahu: samo opazovanje vse slabših rezultatov ni dovolj, 

potrebno je prepričanje, da morajo oni nekaj ukreniti, da se bo stanje izboljšalo. Gre za 

občutek krivde, če ne bodo nič naredili; 

 ustvariti psihološko varnost: da bi se spustili v spremembe, morajo biti zaposleni 

prepričani, da so spremembe uresničljive, da so rešitev za nastale težave in da ne vodijo v 

katastrofo. Zato morajo biti ustrezno usposobljeni in nagrajeni za pozitivne dosežke. 

Pobudo za spreminjanje kulture ima management, vendar uvajanje sprememb ne uspeva samo 

s pritiskom z vrha podjetja. Skupine in posamezniki se uprejo ter se zaprejo tudi za 
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dobronamerne in koristne vplive (Hersey in Blanchard 1988, 340–342 v Tavčar 2002, 354). 

Začeti je treba prav spodaj, pri posameznikih, jih informirati in spodbujati, pridobiti njihovo 

zavezništvo ter postopno širiti krog in utrjevati doseženo. Zaleže le uglašeno sočasno 

delovanje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor (Tavčar 2002, 355); nekatere značilnosti so 

prikazane v prilogi 2 (2 Usklajeno uvajanje sprememb za spreminjanje kulture). 

Dejavnosti managementa za spreminjanje kulture organizacije 

Dejavnosti managementa za spreminjanje kulture potekajo v več zaporednih korakih: (1) 

analiziranje in spoznavanje obstoječe kulture; (2) opredeljevanje ciljev organizacije po 

spremembi kulture; (3) obravnavanje sprememb kulture v delovnih skupinah poslovodij in 

sodelavcev; (4) uvajanje spremembe poteka z nizom dogovorov, ki obsegajo ocenjevanje 

obstoječega in spoznavanje želenega vedenja, pomoč pri spreminjanju, prikazovanje in učenje 

novih načinov vedenja; (5) ocenjevanje dosežkov (Rüttinger 1986, 206–219 v Tavčar 2002, 

355). Učinkovit management olajša in pospeši spreminjanje kulture z nekaterimi dejavnostmi 

in usmeritvami, ki so podrobno predstavljene v prilogi 2 (3 Dejavnosti managementa za 

spreminjanje kulture organizacije) (Kotter in Heskett 1992, 99–100, Biloslavo 2006, 132–

133). Dejavnosti managementa vplivajo na nova (uspešna) obnašanja v organizaciji, kar vodi 

k spreminjanju pravil obnašanje zaposlenih in skupnih vrednot, ki podpirajo novo vizijo in 

strategijo organizacije. 

Strateške odločitve, ki se nanašajo na kulturo in spreminjanje kulture v organizaciji, so v 

veliki meri v pristojnosti oz. pod vlivom vršnega managementa, zato je za obstoj in uspešnost 

organizacije še kako pomembne vrednote in obnašanje vršnega managementa, pa tudi drugih 

managerjev. Kotter in Heskett (1992, 142) navajata, da tudi ustrezna oz. strateško primerna 

kultura dolgoročno ne bo zagotavljala uspešnosti organizacije, če ne vsebuje norm in vrednot, 

ki lahko organizaciji pomagajo prilagoditi se na spreminjajoče se okolje. Tak sistem vrednot 

(izražen v formalni obliki) se pogosto zdi idealističen oz. nerealističen, vendar je danes ključ 

do uspešnega poslovanja (in s tem do uspešnosti organizacije), ker spodbuja oz. vodi 

managerje, da storijo (oz. se obnašajo), kar je potrebno, da se organizacija prilagodi 

spreminjajočemu se konkurenčnemu okolju. Temeljne vrednote in prevladujoče obnašanje 

managerjev, ki je značilno v prilagodljivi ter v neprilagodljivi kulturi, so podrobno prikazane 

v prilogi 2 (4 Prilagodljiva in neprilagodljiva kultura organizacije) (Kotter in Heskett 1992, 

143). Svetovalci lahko spodbujajo in pomagajo managementu (predvsem vršnemu), da 

»dobijo vpogled in se zavedajo, kaj se dogaja v njih samih in v organizaciji«, in pri tem 

delujejo kot »kulturni terapevti«, ki pomagajo ugotoviti, »kaj (in kakšna) je kultura ter kateri 

njeni deli so bolj ali manj prilagodljivi« (Argyris 1997, 6).  
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Ohranjanje kulture, ki podpira uspešnost organizacije  

Vse organizacije so bile (v preteklosti) uspešne, toda kaj se zgodi oz. kateri so tisti dejavniki, 

ki odločajo o tem, da bo kultura še naprej podpirala uspešnost organizacije ali pa da se bo 

razvila v nezdravo kulturo? Kulture, ki podpirajo uspešnost organizacije, pogosto s časom 

»zbledijo« zaradi neustreznega prenašanja (sestavin) kulture na nove managerje (in druge 

zaposlene), ali pa zato, ker sta čas in uspeh (ter drugi dejavniki) managerjem »zameglila 

spomin«, ter postopno izgubijo občutek, zakaj je organizacija dejansko uspešna. V 

organizaciji se tako lahko razvije nezdrava kultura (Kotter in Heskett 1992, 144–145). Zato je 

ustvarjanje kulture, ki podpira uspešnost organizacije, zahtevna naloga, vršni management pa 

ima pri tem strateško pobudo. Ker je vpliv vršnega managementa na kulturo organizacije večji 

kot vpliv drugih članov organizacije, lahko učinkovit vršni management olajša ohranjanje 

kulture, ki podpira uspešnost organizacije, ter s tem preprečuje razvoj nezdrave kulture, in 

sicer z nekaterimi dejavnostmi in usmeritvami (prav tam, 147–149), ki so podrobno prikazane 

v prilogi 2 (5 Dejavnosti vršnega managementa za ohranjanje uspešne kulture). Vzorec, kako 

se razvije neuspešna kultura (oz. nezdrava), podrobno prikazuje priloga 2 (6 Razvoj nezdrave 

kulture) (Kotter in Heskett 1992, 144–145). Da uspešno kulturo ohranimo trajneje ter da se ne 

razvije v nezdravo kulturo, je ključnega pomena, da je v »pravem trenutku« v organizaciji 

ustvarjen občutek krize in potrebe po spremembah, nato pa prenos uspešne nove smeri 

razvoja vsem zaposlenim, kot podrobno prikazuje priloga 2 (7 Razvoj kulture, ki podpira 

uspešnost organizacije).  

Razvijanje (oz. utrjevanje) močne kulture (ki podpira zadovoljevanje potreb vseh ciljnih 

skupin, učinkovito vodenje in zmožnost za spreminjanje ter zatira aroganco) in njeno 

usklajevanje s primernimi cilji in poslovno strategijo je nadvse pomembna vsebina dejavnosti 

managementa.  

Načini (strategije in mehanizmi) za spreminjanje kulture organizacije 

Bate (1996, 167–201) je opredelil štiri strategije za spreminjanje kulture organizacije: (1) 

agresivni pristop – gre za odprt napad na obstoječo kulturo; je nasilen, odločen in grob 

pristop; navadno je povezan s krizo organizacije, ko je na voljo le malo sredstev in časa za 

izvajanje sprememb; praviloma je povezan z zamenjavo najvišjega vodstva; (2) pomirjevalni 

pristop – manj dramatičen, postopen način, brez posebnih spopadov in bolečih ukrepov; je 

dolgotrajnejši, z občutkom za interese zaposlenih, temelji na sodelovanju in skupnem 

reševanju problemov, zamenjava vodstva ni nujna; (3) korozivni (razpadajoči) pristop – 

mogoče ga je uporabiti v korist posameznikov v organizaciji, ki s svojim vplivom (oblast in 

moč) poskušajo spremeniti organizacijsko kulturo, predvsem v skladu s svojimi osebnimi ali 

(neformalno) skupinskimi interesi; spremembo kulture razumejo kot političen proces; (4) 

indoktrinacijski pristop (pod vplivom določenega nazora, doktrine) – podlaga je učenje in 
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usposabljanje, ki je navadno dobro načrtovano in profesionalno izvedeno, podana je etična 

utemeljitev in temelji na visoki stopnji sodelovanja tistih, katerih kultura se mora spremeniti. 

Kulturo organizacije je mogoče spreminjati na več načinov, vendar je uvajanje primernih 

sprememb v kulturo organizacije pogojeno s tako številnimi dejavniki, da ni enotnega 

najboljšega modela ali celo recepta. Zato je spreminjanje kulture pogosto tudi neuspešno in 

povzroči, da organizacija bistveno oslabi ali celo propade (Kavčič 2006, 108). Strokovnjaki 

managerjem svetujejo različne korake, ki jih je treba izvesti v organizaciji, da bi spremenili 

obstoječo oz. ustvarili novo kulturo. Schein (1992, 304) pri tem poudarja, da so za različne 

stopnje v razvoju organizacije primerni različni mehanizmi za spreminjanje kulture. Ti so 

kumulativni, tj. mehanizmi zgodnejših stopenj so uporabni tudi na kasnejših stopnjah. 

Spreminjanje kulture v mladi in rastoči organizaciji je enako kot utrjevanje kulture, medtem 

ko je spreminjanje v zreli organizaciji mnogo težavnejše zaradi trdno zakoreninjenih 

predpostavk. Mehanizmi za spreminjanje kulture glede na različne stopnje v razvoju 

organizacije so podrobno prikazani v prilogi 2 (8 Mehanizmi za spreminjanje kulture 

organizacije) (Schein 1992, 297–333).  

Pri snovanju in spreminjanju kulture organizacije so (naj)uspešnejši karizmatični voditelji, ki 

na podlagi strokovnega znanja in spretnosti dosežejo, da so kulture močne. Karizmatični 

voditelj oz. njegova osebna karizma simbolizira cenjene vrednote, ki podpirajo močno 

kulturo. Medtem je pri ostalih – formalnih voditeljih osnova za močno kulturo sila ali nagrada 

(Pheysey 1993, 143–146). Zato so še kako pomembne vrednote oz. kultura managerjev in s 

tem etika in morala managerjev.  
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3 OPREDELITEV POJMA IN POMEN MARKETINŠKE KULTURE  

Medtem ko so bile v prejšnjih poglavjih podane ugotovitve, ki veljajo za kulturo organizacije 

na splošno, pa so v pričujočem poglavju predstavljene posebnosti marketinške kulture, ki ima 

lahko eno odločilnih vlog za uspešno in učinkovito delovanje organizacije. Tako v prvem delu 

spoznavamo in (1) opredelimo marketinško kulturo in njen pomen, v nadaljevanju pa je 

predstavljeno (2) snovanje marketinške kulture.  

3.1 Opredelitev in pomen marketinške kulture 

V pričujočem podpoglavju v prvem delu spoznavamo (1) osnovne opredelitve marketinške 

kulture in njen pomen. V nadaljevanju pa so predstavljeni (2) sorodni koncepti marketinške 

kulture, (3) marketinška kultura v storitveni organizaciji in (4) posebnosti marketinške kulture 

v nepridobitnih organizacijah. 

Osnovna opredelitev marketinške kulture in njen pomen  

Webstrova (1995, 7) poudarja, da je marketinška kultura lahko pomembno povezana z 

dolgoročno uspešnostjo organizacije, tudi finančno, in navaja naslednjo opredelitev 

marketinške kulture:  

Marketinška kultura je tista sestavina celotne organizacijske kulture, ki se nanaša na vzorec 

skupnih vrednot in prepričanj, ki zaposlenim pomagajo razumeti in »občutiti« marketinško 

funkcijo in jim na ta način določa norme vedenja v organizaciji. Nanaša se tudi na pomen, ki ga 

organizacija kot celota daje marketinški funkciji, in na način izvajanja marketinških dejavnosti v 

organizaciji. Marketinška kultura je opredeljena s šestimi dimenzijami (razsežnostmi): kakovost 

storitev, medosebni odnosi, prodajne naloge, organiziranost, interno komuniciranje in 

inovativnost. 

Marketinška kultura je marketinško usmerjena filozofija organizacije, ki se kaže s prakso, 

načinom življenja, rutino, navadami in tradicijo, ki je z njo prežeta vsa organizacija in jo 

sprejemajo vsi zaposleni (Glick 2004, 29 v Snoj 2007b, 63). Marketinška kultura je filozofija, 

ki postavlja odjemalca in njihov interes v središče vsega, kar organizacija počne in za kar so 

najbolj odgovorni managerji. Filozofija se pojavlja v vsej organizaciji in razvija ter uporablja 

razumevanje odjemalčevih potreb, hotenj in pričakovanj za oblikovanje takšnih strategij, 

taktik in dejavnosti, ki bodo te potrebe, hotenja in pričakovanja tudi kontinuirano 

zadovoljevale, tako, da povečuje občutljivost vsakega zaposlenega zanje (Snoj 2007b, 63). 

Osnovna značilnost marketinške kulture oz. poslovne filozofije je marketinška naravnanost, 

kar pomeni, da postavlja odjemalce organizacije v središče njenih razmišljanj v zvezi s 

strategijo poslovanja in njenim uresničevanjem (Deshpand, Farley in Webster 1993, 23 v Snoj 

2007b, 63). Značilen poudarek je na konkurenčnih prednostih in tržni superiornosti, zato jo 
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uvrščajo med konkurenčno oz. tržno kulturo (Deshpand in Farley 2004, 5 v prav tam). Če tudi 

konkurenti osvojijo takšno kulturo in jo tudi enako dobro uporabljajo, potem ni konkurenčna 

prednost organizacije. V takšnem primeru postane marketinška kultura nujen pogoj za 

uspešno nastopanje na trgu (Hunt in Morgan 1995, 11 v Snoj 2007b, 58). 

Marketinška kultura in marketinška (tržna) naravnanost sta povezana koncepta, saj se oba 

nanašata na poseben način razmišljanja in ravnanja. Lahko rečemo, da je marketinška kultura 

organizacijska kultura, za katero je značilna marketinška naravnanost, oz. da je marketinška 

kultura organizacijska kultura, v kateri se je marketinška naravnanost uresničila v vrednotah 

zaposlenih in postala notranja zavest, ki usmerja njihovo delovanje v organizaciji (Vrčon 

Tratar in Snoj 2002, 206). Marketinška naravnanost predstavlja vedenjski, izvorni vidik 

marketinške kulture. Vrčon Tratar in Snoj navajata (2002, 206), da kljub temu večina avtorjev 

v zvezi s tem govori o marketinški naravnanosti, ne da bi natančno opredeljevali odnos med 

tema dvema konceptoma.  

Pri tem pa ne smemo zamenjati marketinške kulture s pojmom marketinške usmeritve 

(orientiranosti). Organizacija je marketinško usmerjena, če ima marketinški koncept. 

Marketinška kultura pa je bolj temeljni koncept: lahko se osredotoča na marketinški koncept, 

inovacije, tehniški napredek in podobno. Za uresničevanje marketinškega koncepta in s tem 

marketinške učinkovitosti je potrebna močna, ustrezna in konsistentna marketinška kultura 

(Webster 1992, 56). 

Homburg in Pflesser (2000, 450 v Snoj 2007b, 62–63) namesto o marketinški kulturi 

organizacije govorita o njeni tržno naravnani kulturi, ki jo sestavljajo štiri dimenzije: 

 vrednote, ki podpirajo tržno (odprto) naravnanost: inovativnost in fleksibilnost, odprto 

komuniciranje, kakovost in kompetence, hitrost, medfunkcijsko sodelovanje, odgovornost 

zaposlenih in spoštovanje posameznika; 

 norme, ki podpirajo tržno (odprto) naravnanost: inovativnost, fleksibilnost in odprto 

komuniciranje so naravnani v uspeh na trgu, prav tako tudi kakovost, hitrost, 

medfunkcijsko sodelovanje, odgovornost zaposlenih in spoštovanje posameznika; 

 artefakti, ki podpirajo tržno (odprto) naravnanost: zgodbe, značilnosti in rituali tržne 

naravnanosti; 

 tržno naravnano vedenje. 

Kasper (2002, 1053 v Snoj 2007b, 63) poudarja, da je za tržno naravnano kulturo značilno, da 

je odprta in usmerjena v zaposlene in rezultate, profesionalna, pragmatična in uravnotežena 

med čvrstimi in ohlapnimi sistemi nadzora, z jasnimi marketinškimi cilji in močno težnjo 

»biti najboljši«.  

Marketinška kultura lahko pomaga zaposlenim, da bolje razumejo funkcijo marketinga in da 

svoje ravnanje usmerjajo tako, da zanesljiveje in uspešneje zadovoljujejo vsakodnevne, pa 

tudi nepričakovane zahteve odjemalcev. Prežemanje organizacije z marketinško miselnostjo 
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je tudi ključno za povečanje kakovosti njenih izdelkov in storitev. Tržno usmerjene vrednote 

so pomemben napovednik stališč in vedenja kontaktnega osebja organizacije, hkrati pa so tudi 

pomembne pri povečevanju njihove predanosti organizaciji in zadovoljstvu z delom (Snoj 

2007b, 61). Razvijanje marketinškega, odprto naravnanega razmišljanja in ravnanja, ki mora 

biti vpeto v kulturo organizacije, je za organizacijo eden od pomembnih virov trajnostne 

konkurenčne prednosti in dolgoročne uspešnosti organizacije (Ross-Wooldridge in Minsky 

2002, 30 v Snoj 2007b, 60).  

Marketinška kultura in sorodni koncepti  

V literaturi v zvezi z organizacijsko kulturo, ki poudarja odprto naravnanost organizacije, 

poleg izraza marketinška kultura zasledimo tudi več drugih, sorodnih oz. povezanih izrazov, 

nekateri avtorji pa so si prizadevali za enakovredno uporabo teh izrazov. Nekatere od teh 

podrobneje opišemo v nadaljevanju, in sicer: (1) koncept marketinga kot organizacijske 

kulture, (2) marketinška naravnanost, (3) interni marketing in (4) storitvena kultura. 

Koncept marketinga kot organizacijska kultura je poslovna filozofija, ki je v nasprotju s 

prejšnjim konceptom – prodajnim konceptom. Perspektiva prodajnega koncepta je od znotraj 

navzven (začne se pri tovarni); prodaja se osredotoča na potrebe prodajalcev, kako zamenjati 

izdelek za denar. Perspektiva marketinškega koncepta je od zunaj navznoter – začne se z 

dobro opredeljenim trgom, osredotoči se na potrebe kupcev, uskladi vse aktivnosti v zvezi s 

kupci in ustvari dobiček ob zadovoljnem kupcu. Marketing je osredotočen na potrebe kupcev 

– kako bolje zadovoljiti potrebe kupca ne samo z izdelkom, ampak s celim nizom stvari, ki so 

povezane z ustvarjanjem, dobavo in končno uporabo izdelka. Koncept marketinga temelji na 

štirih glavnih stebrih, ki so: ciljni trg, potrebe kupca, koordinirano (usklajeno) trženje in 

dobičkonosnost. Koncept marketinga trdi, da je ključ za uspešnost organizacije v tem, da so 

sposobne odkrivati in zadovoljevati potrebe ciljnih skupin (odjemalcev, dobaviteljev idr.) 

uspešneje in učinkoviteje kot konkurenti (Kotler 1996, 18–19). Z drugi besedami je koncept 

marketinga specifična organizacijska kultura oziroma splošno sprejet in upoštevan skupek 

prepričanj in vrednot, osredotočen na pomen odjemalca za cilje in strategije organizacije ter 

njihovo uresničevanje. Na splošno je sprejeto dejstvo, da je uresničevanje koncepta 

marketinga povezano s tržno naravnanostjo organizacije (Snoj 2007b, 64).  

Marketinška naravnanost je najožje povezana s konceptom marketinga in organizaciji 

omogoča, da oblikuje ponudbo višje vrednosti, bolj inovativno in višje kakovosti ter je 

pozitivno povezana z uspešnostjo in učinkovitostjo poslovanja organizacije (Kohli in 

Jaworski 1990; Narver in Slater 1990 v Snoj 2007b, 65). Narven in Slater (1990, 21 v prav 

tam) poudarjata tri sestavine take naravnanosti organizacije: naravnanost na ciljne skupine, 

naravnanost na konkurente in medfunkcijsko naravnanost. V literaturi jo tesno povezujejo z 

organizacijsko kulturo (Deshpande, Farley in Webster 1993, 239). Na podlagi raziskav in 

razprav je ugotovljeno, da je marketinško naravnanost smotrno uporabljati tako, da istočasno 
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upoštevamo njeni temeljni dimenziji (Deshpande in Farley 2004; Kohli in Jaworski 1990; 

Slater in Narver 1995 v Snoj 2007b, 65), in sicer: (1) kulturno, po kateri je marketinška 

naravnanost obravnavana kot poslovna filozofija oz. miselnost (vrednote določajo način 

vedenja); ter (2) vedenjsko, po kateri je marketinška naravnanost obravnavana kot posebno 

vedenje (dejansko ravnanje oz. način, kako zaposleni nekaj počnejo v organizaciji). 

Marketinška kultura in marketinška naravnanost sta torej povezana koncepta, saj se oba 

nanašata na poseben način razmišljanja in ravnanja.  

Interni marketing je proces ustvarjanja motiviranih in v odjemalce usmerjenih zaposlenih; je 

načrtovano prizadevanje, ki uporablja podoben pristop (načela in znanja) kot eksterni 

(zunanji) marketing z namenom preseči organizacijske odpore do sprememb in usmeriti, 

motivirati in medfunkcijsko koordinirati in integrirati (združevati) zaposlene k učinkoviti 

implementaciji (izvajanju) korporacijskih in funkcijskih strategij z namenom ustvarjanja 

zadovoljstva odjemalcev (Rafiq in Ahmed 2000, 453 v Logaj 2007, 96). Številni avtorji 

navajajo, da mora biti interni marketing pred eksternim marketingom; raziskati in urediti je 

treba notranje odnose, da bi lahko organizacija poslovala v skladu z zahtevami okolja (Kotler 

in Armstrong 1991, 607 v Logaj 2007, 95). Kajti le zadovoljen zaposleni bo (bolje) 

zadovoljeval potrebe in želje porabnikov. Bistvo internega marketinga je v ohranjanju, 

nadgradnji in vzdrževanju odnosov med organizacijo in zaposlenimi. Interni marketing kot 

filozofija in proces v organizaciji spodbuja in omogoča zadovoljevanje potreb notranjih 

odjemalcev (zaposlenih), da bodo ti usmerjeni v zadovoljevanje potreb zunanjih odjemalcev. 

S tega vidika filozofija internega marketinga in njeno uresničevanje lahko organizacijo »vodi« 

k zagotavljanju uspešne marketinške kulture. Interni marketing je tako »del« (sestavina) 

marketinške kulture organizacije (Logaj 2007, 94–95).  

Storitvena kultura. Grönroos (2000, 373) poudarja, da je v storitveni organizaciji potrebna 

marketinško-orientirana (naravnana) strategija; to pomeni, da je potreben ne le zunanji 

marketing (odnosi med organizacijo in odjemalci), temveč tudi interni marketing (odnosi med 

organizacijo in zaposlenimi) in interaktivni – odzivni marketing (odnosi med zaposlenimi in 

odjemalci). Za interaktivni marketing je značilno »uresničevanje obljub« – gre za sposobnost 

vseh zaposlenih, da zadovoljujejo potrebe porabnikov. Odjemalci namreč ocenjujejo kakovost 

storitev po njeni tehnični kot tudi po funkcionalni kakovosti (prav tam). Avtor (2000, 360) 

navaja, da v organizacijah, za katere je značilna storitvena kultura, zaposleni cenijo dobro 

storitev, izvajanje dobrih storitev internim in zunanjim (končnim) odjemalcem pa vsem 

zaposlenim pomeni naraven način življenja v organizaciji in eno najpomembnejših vrednot. 

Za storitveno kulturo je značilna odprta oz. storitvena naravnanost, ki izboljša zaznano 

kakovost oz. vrednost storitve pri porabnikih, kar omogoča poslovno uspešnost organizacije 

(prav tam). Takšen vzorec ravnanja je značilen za marketinško kulturo.  
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Marketinška kultura v storitveni organizaciji 

Marketinška kultura storitvene organizacije se nanaša na način, kako se marketinške »stvari 

opravljajo« v organizaciji (Webster 1992, 56). Marketinška kultura je izjemno pomembna 

zlasti v storitvenih organizacijah, in sicer zaradi pogosto visoke stopnje vpletenosti ljudi v 

izvajanje storitev oz. specifičnih značilnosti storitev: te so (1) storitve so neotipljive in 

abstraktne, zato je treba najti način, kako narediti otipljivo tisto, kar je neotipljivo (kupcu 

ponuditi dokazila o kakovosti storitev); (2) storitve se praviloma naredijo in porabijo 

istočasno – med odjemalcem in ponudnikom storitev je značilna interakcija oz. medsebojno 

vplivanje, zato je treba najti način, kako povečati storilnost izvajalcev storitev; (3) storitve se 

hitro spreminjajo, kar je odvisno od tega, kdo jih izvaja, kje in kdaj. Zato je za kakovost 

storitev treba izbrati usposobljeno osebje in poskrbeti za njihovo usposabljanje, poenotenje 

poteka (oris) storitev v organizaciji in spremljanje zadovoljstva porabnikov; (4) storitev ne 

moremo shraniti, zato je treba najti način, kako vplivati na gibanje povpraševanja ter zapolniti 

zmogljivosti (Kotler 1996, 466–468, McDonald in Payne 2006, 17). Ker so storitve 

neobstojne, jih nezadovoljni uporabniki ponudniku/izvajalcu ne morejo vrniti (Snoj 2003, 36). 

Webstrova (1992, 56) poudarja, da so razsežnosti marketinške kulture (npr. kakovost, 

medosebni odnosi, prodajne naloge, organiziranost, interno komuniciranje, inovativnost) 

pomembne tako v proizvodnih organizacijah kot tudi v storitvenih organizacijah, vendar pa je 

marketinška kultura še zlasti pomembna za storitvene organizacije, za katere je značilna 

visoka intenzivnost medčloveških interakcij tako znotraj organizacije kot tudi med 

organizacijo in okoljem (odjemalci, dobavitelji, ustanovitelji idr.). Avtorica navaja, da je eden 

od pomembnejših razlogov, da je marketinška kultura še posebej pomembna za storitvena 

podjetja, v tem, da hkratno izvajanje in prejemanje (oz. poraba) storitve fizično in psihološko 

povezuje zaposlene in odjemalce. Politika in postopki, ki veljajo za te zaposlene, imajo tako 

namerne kot nenamerne posledice, ker ne morejo biti skriti pred odjemalcem; z drugimi 

besedami – »ni prostora za kakovosten nadzor med vedenjem zaposlenega – izvajanjem 

storitve in nakupom odjemalca«. Marketinška kultura je očitna tistim, ki storitve prejemajo 

(prav tam). Ker so za »uspešnost storitve« odločilni občutki uporabnika, je izvajanje storitev 

podobno gledališki predstavi. Del storitev poteka »na odru« – pred očmi in ob sodelovanju 

odjemalca, del storitev pa »za odrom«, kamor odjemalec nima dostopa ali pa tja sploh ne želi. 

Koristi, ki jih prejme odjemalec storitev, so rezultanta vplivov na odjemalca »na odru«, kot 

tistih »za odrom« (proizvodni postopek in organizacijski sistem, ki podpirata vidne storitve) 

(Lovelock 1991, 65 in 14).  

Webstrova (1992, 56) je na podlagi raziskave ugotovila, da je razvitost marketinške kulture 

storitvene organizacije povezana z marketinško učinkovitostjo in poslovno uspešnostjo tega 

podjetja. Podobno ugotavljata tudi Sin in Tse (2000, 296), ki navajata tri ključne dimenzije 

organizacijske kulture (izpostavila sta jih že Peters in Waterman), ki so pomembne za 

izvajanje marketinških strategij (prav tam, 299): 
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 pomen »bližine odjemalca« – storitvena naravnanost, inovativna miselnost, stalna skrb za 

kakovost, pogled na organizacijo z vidika odjemalca; 

 potreba po jasno razpoznavnem sklopu vrednot organizacije, ki jih prepriča, »da bi bili 

najboljši« in v pomembnost ljudi; 

 odprta marketinška naravnanost, ki je nasprotje vase usmerjeni, zaprti naravnanosti. Ta 

filozofija izpostavlja pomen trga kot ključne determinante organizacije.  

Tako lahko poudarimo, da je prav pri storitvenih organizacijah, v katerih je zaradi narave 

njihove ponudbe – storitev izjemno pomembno delo z ljudmi, tako z zaposlenimi kot tudi z 

odjemalci ter drugimi vplivnimi skupinami in posamezniki, za uspešno in učinkovito 

delovanje izhodiščni koncept skrb za kulturo organizacije, pri čemer ima eno odločilnih vlog 

področje marketinške kulture (Snoj 1998, 149), pa naj gre za pridobitne ali za nepridobitne 

organizacije. Slednje na tem mestu podrobneje obravnavamo. 

Posebnosti marketinške kulture v nepridobitnih organizacijah 

Marketinška kultura oz. marketinška naravnanost in izvajanje koncepta marketinga vodita k 

višjim stopnjam organizacijske uspešnosti v poslovnih organizacijah, novejše raziskave pa so 

dokazale, da enak odnos velja tudi za nepridobitne organizacije (Gainer in Padanyi 2005, 

855). Predvsem zaradi hitro se spreminjajočega odnosa porabnikov oz. odjemalcev in manjših 

finančnih virov se vse bolj zanimajo za področje marketinga tudi nepridobitne organizacije, 

kot so bolnišnice in druge zdravstvene organizacije, šole ipd. (Kotler 1996, 31).  

V nepridobitnem sektorju je težko opredeliti trg, v katerega je organizacija morda usmerjena, 

saj večina nepridobitnih organizacij posluje na različnih trgih naenkrat. V nepridobitnem 

marketinškem okolju obstaja temeljna delitev med porabniki storitev, ki jih ustvarja 

organizacija, in med tistimi, ki nudijo sredstva za takšno ustvarjanje. To za raziskave 

marketinške naravnanosti v nepridobitnem sektorju pomeni, da morajo študije analizirati 

podatke za vsako zainteresirano ciljno skupino posebej, in sicer: uporabnike storitev 

organizacije, ustanovitelje, darovalce, zakonodajalce, javnost idr. (Gainer in Padanyi 2005, 

855). Razumevanje organizacijskega uspeha je prav tako težavno. V nepridobitnem sektorju 

se uspeh pogosto meri prek različnih »nekvantitativnih« meril in ne z merili pridobitnega 

sektorja, kot je npr. donosnost naložb. V nepridobitnem sektorju je sicer mogoče meriti tudi 

finančno uspešnost, vendar je ta spremenljivka ustrezna zgolj pri proučevanju rezultatov na 

tržišču ponudnikov sredstev. Druge spremenljivke pri proučevanju odzivov drugih 

udeležencev (npr. zadovoljstvo strank ali javno mnenje) mnogokrat nudijo pomembnejše 

informacije (Gainer in Padanyi 2005, 855). 

Medtem ko smo v tem delu spoznavali marketinško kulturo in njene posebnosti, bomo v 

nadaljevanju govorili o njenem snovanju. 
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3.2 Snovanje marketinške kulture 

V prejšnjem podpoglavju je ugotovljeno, da je marketinška kultura lahko pomembno 

povezana  z dolgoročno uspešnostjo vseh vrst organizacij. To podpoglavje je namenjeno 

predstavitvi (1) snovanja marketinške kulture, v drugem delu pa so poudarjene še (2) 

posebnosti snovanja marketinške kulture v nepridobitnih organizacijah. 

Snovanje marketinške kulture 

Pri spreminjanju obstoječe in snovanju nove kulture v smeri marketinške kulture je 

pomembno, s kakšnimi organizacijami imamo opravka in v katerih okoliščinah delujejo. V 

obstoječih organizacijah je problem v utečenosti stanja in vztrajnosti (inerciji), v novonastalih 

organizacijah pa snovalci marketinške kulture naletijo predvsem na problem neznanja in 

neprimernega kadrovanja. Temeljno vlogo pri tem imajo lastniki organizacije, uprava in 

managerji ter okolje, v katerem organizacija deluje. Če organizacija na primer deluje v 

nekonkurenčnem, zaprtem okolju in v okolju, ki ne priznava zakonitosti menjalnih procesov, 

so težave pri uvajanju oz. spreminjanju marketinške kulture, vsaj kratkoročno, lahko tudi 

nepremostljive. Sprememba marketinške kulture organizacije je po navadi rezultat številnih, 

za organizacijo bolečih izkušenj z izzivi odprtega, konkurenčnega in ozaveščenega okolja.  

Zlasti za vse tiste organizacije, ki delujejo v okoliščinah nerazvite konkurence, ali ki zaradi 

svoje majhnosti in podobnih razlogov nimajo dovolj marketinških znanj, ter tudi za 

nepridobitne organizacije je za zavestno delovanje v smeri snovanja marketinške kulture 

potrebne ogromno energije, novih znanj, ciljne zavzetosti in podpore okolja. Ta sprememba 

pogosto zahteva menjavo poslovodstva, nove sloge vodenja, velika vlaganja v usposabljanje 

zaposlenih, povečevanje motiviranosti in pripadnosti zaposlenih spremenjenim vrednotam oz. 

pravilom delovanja organizacije ter novemu načinu razmišljanja, vzajemno delovanje 

poslovodnih funkcij in podobno (Snoj 2007b, 69–72).  

Harris (2002, 605 v Snoj 2007b, 71) v zvezi s snovanjem oz. spreminjanjem marketinške 

kulture poudarja dve vrsti odporov: (1) akcije, stališča in vedenje managerjev: zajema 

značilnosti managerjev z vidika njihovega odnosa do sprememb, tveganj in konfliktov. 

Managerji, katerih slog vodenja je formalističen, avtokratski, nekomunikativen, zaprt, so 

nedvomno manj uspešni pri uresničevanju sprememb organizacijske kulture v odprto, 

marketinško naravnano. Prav tako je manj verjetno, da bodo znali poslanstvo, vizijo, temeljne 

cilje in strategije organizacije prepojiti z marketinškimi znanji; (2) organizacijske značilnosti 

organizacije: zadeva sisteme usklajevanja in sodelovanja ter komuniciranja v organizaciji. 

Organizacija s togo, formalizirano in centralizirano organizacijsko strukturo, z velikim 

številom hierarhičnih ravni, s sistemom komuniciranja, ki ima neurejeno informacijsko-

tehnološko podporo in podobnim, so gotovo manj uspešne pri spreminjanju in razvijanju 

kulture v smeri marketinške, kot tiste, ki imajo mehko organizacijsko strukturo, ki podpira 
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iniciativo posameznikov, matrično-projektno strukturo, bolj plosko hierarhijo, ki dopušča 

večji obseg avtoritete posameznikov, zaposlenim prijazno informacijsko-tehnološko podporo, 

ki sproti in redno zagotavlja ustrezne informacije in podobno. 

Pri snovanju oz. spreminjanju marketinške kulture v organizacijah Glickova (2004, 30–47 v 

Snoj 2007b, 70–71) priporoča naslednje ukrepe: (1) skrb za dosledno sporočanje (predvsem 

na osnovi osebnih zgledov v vedenju), da predvsem lastniki, uprava in drugi managerji 

podpirajo spremembe; (2) oblikovanje organizacijske enote, odgovorne za marketing, če je do 

zdaj še ni bilo; (3) uresničevanje in spremljanje uresničevanja norm vedenja, usmerjenih v 

upoštevanje in spoštovanje notranjih odjemalcev (zaposlenih) in zunanjih odjemalcev; (4) 

omogočanje usposabljanja na področju marketinških znanj; (5) poročanje o uspehih; (6) skrb 

za dolgoročen vložek energije v smeri snovanja marketinške kulture. 

Snovanje marketinške kulture ima dva pristopa (Gainer in Padanyi 2005, 856): 

 »od zgoraj navzdol« oz. racionalni pristop snovanja marketinške kulture, ki predvideva, 

da je snovanje marketinške kulture nadzorovan in zavesten miselni proces, ki ga vodijo 

vodilni delavci;  

 pristop »od spodaj navzgor«, tj. snovanje marketinške kulture skozi proces »notranjega 

podjetništva«, kjer marketinška kultura nastane kot posledica inkrementalnega 

(primarnega) znanja in spoznanj, ki jih zaposleni pridobijo na osnovi vsakodnevnih 

izkušenj pri delu, ter njihove predanosti oz. zavzetosti. Gre za učenje na osnovi vedenja. 

Številni poznavalci oz. avtorji menijo, da je racionalni model »upravljavski mit« in da 

organizacijsko načrtovanje večinoma ne upošteva individualne, socialne in politične 

kompleksnosti organizacijskega življenja, zato zagovarjajo bolj celosten pogled, ta pa 

upošteva (Harris 1999 v Gainer in Padanyi 2005, 854 in 856): (1) da subjektivni dejavniki 

pomembno vplivajo na marketinško kulturo, zato je pomembno razumevanje in predanost 

organizacijski marketinški kulturi vsakega zaposlenega posameznika; (2) da je oblikovanje 

strategije za snovanje marketinške kulture kombinacija racionalizma, »inkrementalizma« (ki 

pravi, da strategija nastane na tipično razdrobljen, razvojni in predvsem intuitiven način) in 

politike – tako notranje kot tudi zunanje. 

Čeprav se zdi, da večina marketinške literature zagovarja model odnosa, kjer vedenje oz. 

dejavnosti temeljijo na kulturi, je kot mogočega vseeno treba upoštevati tudi model odnosa, 

kjer vedenje oz. dejavnosti tvorijo kulturo, in na podlagi tega dve strategiji za snovanje 

marketinške kulture, in sicer (Gainer in Padanyi 2005, 856–857): 

 »programatičen« pristop, pri katerem organizacija uporablja programe usposabljanja in 

organizacijske spremembe za vcepljanje želenih, v odjemalce usmerjenih vrednot; 

 pristop s povratnimi informacijami s trga (market-back approach) oz. učenje na osnovi 

izkušenj in vedenja, kjer marketinška kultura nastaja iz vsakdanjih prizadevanj za 

ustvarjanje vrednosti za odjemalce.  
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Tradicionalni način sicer pravi, da management »postavi« strategijo ter jo pošlje navzdol. 

Uspešna podjetja bodo morda morala upoštevati tudi nasproten način in zamisli (oz. sveže 

ideje) o strategiji poiskati oz. spodbujati med zaposlenimi na različnih mestih v organizaciji 

(Kotler 2004, 69). Vseeno pa je bil proces snovanja marketinške kulture v organizacijah, še 

posebno v nepridobitnih organizacijah, v literaturi deležen premalo pozornosti (Gainer in 

Padanyi 2005, 854) in o tem govori naslednje podpoglavje. 

Posebnosti snovanja marketinške kulture v nepridobitnih organizacijah 

Številne študije kažejo, da obstaja pozitiven odnos med marketinško kulturo in organizacijsko 

uspešnostjo v nepridobitnih organizacijah, zato je v interesu lastnikov in managerjev, da 

izvajajo ukrepe za razvoj marketinške kulture v svojih organizacijah. S tem postane 

pomembno tudi vprašanje, kateri pristop k snovanju marketinške kulture je primeren za 

nepridobitne organizacije. 

Pri »programatičnem« pristopu bi managerji izvajali ukrepe za vcepitev vrednot v svoje 

zaposlene, da bi tako razvili kulturo, usmerjeno v razumevanje in zadovoljevanje strank. 

Organizacija z marketinško naravnano kulturo bo imela zaposlene, ki bodo izvajali 

marketinško naravnane dejavnosti. Tovrstna vedenja bodo vodila k uspešnosti oz. pozitivnim 

rezultatom. Vendar obstajajo določeni dejavniki, ki bi lahko managerjem v neprofitnih 

organizacijah preprečili snovanje marketinške kulture (na ta način) skozi izobraževalne 

programe (Gainer in Padanyi 2005, 857). 

Andreasen in Kotler (2003 v Gainer in Padanyi 2005, 857) trdita, da številni zaposleni v 

nepridobitnih organizacijah še vedno označujejo vrednote v zvezi z marketinško 

naravnanostjo kot »zle« in ohranjajo izrazito odklonilno stališče. Zato nekateri avtorji za 

premagovanje odpora v nepridobitnih organizacijah priporočajo postopno uvajanje 

marketinških znanj in marketinške kulture (Gainer in Padanyi 2005, 857). 

Ker ni veliko nepridobitnih organizacij – zdravstvenih organizacij, šol ipd. niti v najbolj 

razvitih okoljih, za katere je značilna močna marketinška kultura, in ker posledično ni bilo 

opravljenih dovolj raziskav, ki bi dokazale splošno koristnost delovanja marketinške kulture v 

nepridobitnih organizacijah, imajo razumljivo številni zaposleni tudi o tem precejšnje 

pomisleke. Še več! Takšno kulturo zato, ker prihaja iz podjetniških okolij in uporablja njim 

nejasno podjetniško terminologijo in prijeme (odjemalci in njihove potrebe, pričakovanja, 

preference, konkurenti, dobavitelji, ciljne skupine, izdelki in storitve kot način za 

zadovoljevanje potreb, segmentiranje, pozicioniranje, ugled, vrednost, kakovost, zaznana 

tveganja, zadovoljstvo, zvestoba, tržna moč, uspešnost in učinkovitost, dobiček ipd.), lahko 

tudi ob trendu jačanja konkurenčne borbe in vse večje izbire, ki jo imajo njihovi morebitni 

odjemalci, razumejo kot nevarnost »komercializiranja« nepridobitnega sektorja in 

banaliziranja njihovega osnovnega poslanstva (Snoj 2007b, 72). 
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Pri snovanju marketinške kulture v nepridobitnih organizacijah velikokrat prihaja do 

nezaupanja glede uvajanja poslovnih praks in marketinških znanj zaradi že omenjene 

vztrajnosti (inercije) in zaradi strahu, da bodo nepridobitno organizacijo (zdravstveno 

organizacijo, šolo ipd.) preusmerile stran od njenega tradicionalnega poslanstva in vrednot. 

Tovrsten odnos do marketinške kulture v nepridobitnih organizacijah je lahko prisoten tudi 

zato, ker se pojmi, ki izvirajo iz teorije managementa zasebnega sektorja, namesto kot 

dopolnila pogosto prikazujejo kot nadomestila za tradicionalne usmeritve. Zato morajo biti 

tisti, ki uvajajo nove vrednote v organizacije, če želijo biti pri spreminjanju kulture uspešni, 

sposobni zaposlenim pokazati oz. dokazati, da nove vrednote ne ogrožajo nadaljnjega obstoja 

tradicionalnih, temeljnih usmeritev organizacije (Gainer in Padanyi 2005, 857). 

Avtorja (prav tam) menita, da se zaposleni v nepridobitnih organizacijah lahko naučijo višje 

vrednotiti pomen zadovoljevanja potreb odjemalcev, če sodelujejo oz. opravljajo marketinške 

dejavnosti. Izkušnje, ki si jih pri tem pridobijo, postopno postanejo vrednote marketinške 

narave. Pri tem gre za pristop s povratnimi informacijami s trga (market-back approach) oz. 

učenje na osnovi izkušenj in vedenja, kjer marketinška kultura nastaja iz vsakdanjih 

prizadevanj za ustvarjanje vrednosti za odjemalce. 

Na podlagi rezultatov raziskave avtorja (prav tam) navajata, da bo snovanje oz. spreminjanje 

marketinške kulture uspešnejše, če bodo zaposleni najprej postopno sodelovali (oz. bodo 

vključeni) pri posameznih marketinških dejavnostih. Kasneje, ko zaposleni ta znanja oz. 

izkušnje osvojijo, pa naj managerji nadaljujejo s formalnimi izobraževalnimi programi (o 

marketinški naravnanosti oz. kulturi) (prav tam). Organizacije naj organizirajo oz. izvajajo 

programe, da bi z njimi usposobile in motivirale zaposlene, da skrbijo za porabnike (Kotler 

1996, 471). 

Gainer in Padanyi (2005, 860) ugotavljata, da sta oba pristopa (od »zgoraj navzdol« in od 

»spodaj navzgor«) za snovanje marketinške kulture primerna (in sta medsebojno povezana) 

tudi za nepridobitne organizacije, vendar je pomembno: 

 da začnemo s pristopom s povratnimi informacijami s trga (market-back approach) oz. 

učenje na osnovi izkušenj in vedenja, kjer marketinška kultura nastaja iz vsakdanjih 

prizadevanj za ustvarjanje vrednosti za odjemalce (pristop od »spodaj navzgor«), in 

 šele nato nadaljujemo s »programatičnim« pristopom, pri katerem organizacija uporablja 

programe usposabljanja in organizacijske spremembe za vcepljanje želenih, v odjemalce 

usmerjenih vrednot (pristop od »zgoraj navzdol«). 

Na ta način bodo laže zmanjšali odpor zaposlenih proti spremembam in tveganja (dodatna 

finančna sredstva in človeški viri), ki so povezana s spreminjanjem kulture (prav tam). 

Snovanje oz. spreminjanje kulture v smeri odprte, marketinške kulture zagotavlja preživetje, 

razvoj in dolgoročno uspešnost organizacije, o čemer govori naslednje poglavje.  
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4 MARKETINŠKA KULTURA IN USPEŠNOST ORGANIZACIJ  

V prejšnjem poglavju je ugotovljeno, da je marketinška kultura pomembna za vse vrste 

organizacij in da je pri snovanju marketinške kulture odločilnega pomena primeren pristop, v 

pričujočem poglavju pa je predstavljena povezanost med marketinško kulturo in uspešnostjo 

organizacije. Poglavje je razdeljeno na dele, ki obravnavajo: (1) uspešnost organizacije in 

uravnotežen sistem meril; (2) vlogo marketinške kulture pri uspešnosti organizacije; (3) 

pomen raziskovalne dejavnosti v zvezi z marketinško kulturo in uspešnostjo; ter (4) 

marketinško kulturo in uspešnost organizacij v zdravstvu.  

4.1 Uspešnost organizacije in uravnotežen sistem meril 

Za smotre in cilje organizacije velja, naj ti, skupaj z opredeljenimi merili uspešnosti, izražajo 

tako današnjo uspešnost kot tudi temeljne zmožnosti, ki bodo zagotavljale prihodnjo 

uspešnost organizacije. Zato naj merila uspešnosti obsegajo vse sestavine politike organizacije 

kot tudi njihove sinergične kombinacije in vse časovne razsežnosti. Smotri in cilji naj izhajajo 

iz interesov vplivnih (notranjih in zunanjih) deležnikov, tako sedanjih (izraženih) kakor tudi 

prihodnjih (še nezavednih) interesov (Biloslavo 2006, 176). Kot naj bodo usklajeni smotri in 

cilji, naj bodo usklajena tudi merila uspešnosti za doseganje teh smotrov in ciljev. Usklajen 

sistem meril bo tako ne le učinkovit instrument za nadziranje delovanja organizacije, enot, 

skupin in posameznikov, temveč tudi pomembno sredstvo za usmerjanje njene dejavnosti, saj 

sporoča, kaj je v organizaciji pomembno (prav tam, 175). Iz navedenih spoznanj sta izhajala 

Kaplan in Norton (1996, 8) in zasnovala uravnoteženi sistem meril (BSC) kot managerski 

sistem za organizacije, ki vključuje štiri vidike: finančni vidik, vidik odjemalcev, procesni 

vidik ter vidik učenja in rasti, ki jih mora organizacija po njunem mnenju uskladiti 

(uravnotežiti), če želi biti dolgoročno uspešna. Avtorja navajata, da vidik sodelavcev uvrščata 

v vidik učenja in rasti, mogoče pa je sistem nadgraditi in ga obravnavati kot nov vidik (prav 

tam, 212), kot je podrobno prikazano v prilogi 2 (9 Uravnoteženi sistem meril). Vsi cilji in 

merila v uravnoteženem sistemu (finančni in nefinančni) morajo izhajati iz vizije in strategije 

organizacije (Kaplan in Norton 2001, 16). Organizacija oz. njena uspešnost je na ta način 

obravnavana iz vidika (naj)vplivnejših (notranjih in zunanjih) deležnikov; tako ustanoviteljev, 

širše skupnosti, odjemalcev in zaposlenih. 

Vidik učenja in rasti je v modelu izhodišče za procesni vidik in vidik odjemalcev ter za 

finančno uspešnost. Uravnoteženi sistem meril kot orodje za pristop k (različnimi) interesnimi 

skupinami (to so notranji in zunanji deležniki organizacije) ohranja finančno merjenje kot 

osnovno merilo managerske in poslovne uspešnosti, vendar lahko organizacija dosega 

dolgoročno finančno uspešnost le, če dosega cilje, povezane z zadovoljstvom odjemalcev, s 

kakovostjo notranjih procesov ter s usposobljenostjo in zadovoljstvom sodelavcev (Kaplan in 

Norton 1996, 8 in 21).  
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V nadaljevanju so predstavljena najpogostejša merila uspešnosti, ki se lahko uporabljajo za 

vse vrste organizacij; tista, ki so uporabljena v empirični raziskavi, so poudarjena. Merila, ki 

sodijo v (1) finančni vidik, so standardna finančno-računovodska merila organizacij, s 

katerimi lahko merimo dobičkonosnost, donosnost sredstev in povečevanje prihodkov. Merila, 

ki sodijo v (2) vidik odjemalcev, so oblikovana merila, s katerimi organizacija lahko meri: 

zadovoljstvo (npr. vsebina in število pritožb odjemalcev), ohranjanje in pridobivanje strank, 

tržni delež, delež pri strankah ipd. Managerji morajo poleg tega opredeliti, kaj odjemalci v 

ciljnih segmentih cenijo, in izbrati (diferencirano) ponudbo, ki jim jo bodo predstavili. Nato 

lahko izberejo cilje, merila in standarde uspešnosti, in sicer glede na kategorije: značilnosti 

izdelka oz. storitve (funkcionalnost, kakovost in cena), odnos z odjemalci (kakovost nakupne 

izkušnje in osebni odnosi), ki je odvisen od usposobljenosti zaposlenih, priročnosti dostopa do 

storitev oz. izdelkov in pravočasne odzivnosti na potrebe strank; imidž in ugled podjetja. 

Znotraj vidika odjemalcev lahko organizacije oblikujejo merila časa (čakalna doba, dobavni 

rok ipd.), kakovosti in cene. Za (3) procesni vidik, in sicer za dejavnosti raziskave in razvoj, 

proizvodnja oz. izvajanje storitev in poprodajne storitve, naj management oblikuje merila 

(npr. število oz. delež investicij), s katerimi bi lahko meril: kakovost, odzivni čas, stroške in 

uvajanje novih izdelkov ipd. Avtor razlikuje tri glavne kategorije (4) vidika učenja in rasti (ki 

zajemajo zaposlene in znanje). Za prvo kategorijo – sposobnosti zaposlenih – naj management 

oblikuje merila, s katerimi bi lahko meril: zadovoljstvo (splošno zadovoljstvo ipd.), 

ohranjanje (delež oz. število odhodov ipd.) in produktivnost (prihodek na zaposlenega ipd.) 

zaposlenih; delež sredstev, namenjenih za izobraževanje, usposabljanje in razvoj ipd. Za 

drugo kategorijo – zmogljivosti informacijskih sistemov – naj management oblikuje merila, s 

katerimi bi lahko meril dostopnost do informacij oz. informacijskih sistemov ipd. Za tretjo 

kategorijo – motivacija, avtonomnost in usklajevanje – naj management oblikuje merila, s 

katerimi bi lahko meril: število izboljšav in inovacij; delež zaposlenih, katerih cilji (in 

vrednote) so usklajeni s strateškimi cilji organizacije oz. z uravnoteženim sistemom meril 

(kultura organizacije) ipd. (Kaplan in Norton 2000, 53–155). 

Čeprav sistem uravnoteženih meril ni popolna novost, saj so bili pred tem že podobni sistemi, 

ima ta nekatere pomembne prednosti (Biloslavo 2006, 177). 

4.2 Vloga marketinške kulture pri uspešnosti organizacije  

Izidi raziskav številnih avtorjev potrjujejo pomembno in pozitivno povezanost marketinške 

kulture (in marketinške naravnanosti) z uspešnostjo poslovanja organizacije (Sin in Tse 2000; 

Webster 1993; Kasper 2002; Deshpande, Farley in Webster 1993; Deshpande, Farley in 

Webster 1997), čeprav do začetka 90 let prejšnjega stoletja marketinške kulture ni nihče 

povezoval z uspešnostjo organizacije, še posebej ne z njeno finančno uspešnostjo (Webster 

1992, 7).  
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Zaradi vse intenzivnejšega in vse bolj globalnega konkuriranja, vse hitrejših in radikalnejših 

sprememb v tehnologiji (zlasti komunikacijski in informacijski) in zahtevanih znanjih, zaradi 

liberaliziranja nacionalnih in mednarodnih zakonodaj, naraščajočih pričakovanj odjemalcev 

ipd., so organizacije vse bolj prisiljene prilagajanje ter spreminjanje svoje kulture in celotnega 

delovanja. Težišče delovanja dolgoročno uspešnih organizacij se je od poudarjanja 

maksimiranja dobička na osnovi posameznih tržnih transakcij preusmerilo v poudarjanje 

dolgoročnih odnosov organizacij z odjemalci in drugimi ciljnimi skupinami. Gre za 

poudarjanje socialnih procesov, ki povezujejo vse dejavnike v medsebojnih odnosih v smeri 

večjega upoštevanja potreb, hotenj in pričakovanj partnerjev v menjavi. Ta gibanja niso 

značilna samo za organizacije, ki so v svojem poslovanju usmerjene v pridobivanje dobička 

(pridobitne organizacije), temveč za katere koli organizacije, ki zamenjujejo svoje izdelke oz. 

storitve z drugimi udeleženci, torej tudi za nepridobitne organizacije (Snoj 2007b, 57). Kotler 

(1996, 32 in 293) poudarja, da je organizacija lahko uspešna, če se njihova ponudba razlikuje 

oz. je boljša od ponudbe konkurentov: če bolje opravlja svoje delo, če bolje pozna kupce ali 

če dosledno izdeluje boljše izdelke oz. storitve ipd., ter na ta način bolje zadovoljuje želje in 

potrebe odjemalcev kot konkurenca. Osnovo za doseganje konkurenčne prednosti 

organizacije sestavljajo: posedovanje redkih proizvodnih virov (fizičnih, človeškega in 

organizacijskega kapitala) in zmožnosti, ki prinašajo t. i. Ricardove rente; monopolni položaj, 

dosežen z državno zaščito ali z dogovarjanjem med podjetji, ki prinaša t. i. monopolne rente; 

podjetništvo, ki predvideva prihodnje ekonomske razmere in prevzema podjetniško tveganje, 

ki prinaša podjetniške rente; specifičnost virov in zmožnosti organizacije, ki imajo v sedanji 

rabi večjo vrednost kot v drugi najboljši rabi (Rebernik 1999, 53 v Biloslavo 2002, 74–75). 

Samo nekateri 'resursi' (viri in zmožnosti) so sposobni organizaciji zagotoviti trajnostne 

konkurenčne prednosti. Taki viri morajo imeti štiri značilnosti: (1) imeti morajo vrednost, da 

organizaciji omogočajo učinkovito izkoriščanje prednosti in/ali izničenje nevarnosti v 

zunanjem okolju. Vrednost pomeni, da ima organizacija nižje stroške in/ali večje prihodke, 

kot bi jih imela, če teh virov ne bi premogla; (2) pri sedanjih in potencialnih konkurentih 

organizacije morajo biti redki; (3) ni jih mogoče popolnoma posnemati oz. zanje ni primernih 

nadomestkov (substitutov). To je možno zaradi edinstvenih zgodovinskih okoliščin (prednost 

prve poteze, odvisnosti poti), vzročne nejasnosti (tihega znanja), družbene kompleksnosti 

(medsebojnih odnosov v organizaciji, različne mreže povezav znotraj in izven organizacije, 

stopnje zaupanja ipd.) ali zaščitenih patentov; (4) organizacija mora biti sposobna vire 

izkoristiti (Barney 1997 v Biloslavo 2002, 75).  

Ustvarjanje in vzdrževanje obstojnih konkurenčnih prednosti sta temeljni cilj vsake 

organizacije. Med vire, ki imajo takšne značilnosti in so torej pomembni za ustvarjanje 

obstojnih konkurenčnih prednosti organizacije, sodi tudi njena marketinška kultura (Ross-

Wooldridge in Minsky 2002, 30; Kasper 2002, 1049 v Snoj 2007b, 58). Če pa konkurenti 

osvojijo in uporabljajo takšno kulturo, potem ni konkurenčna prednost organizacije, temveč je 

nujen pogoj za uspešno nastopanje na trgu (Hut in Morgan 1995, 11 v prav tam). Zaradi tega 

se je v poslovanju organizacij povečal vpliv marketinške oz. odprte naravnanosti, tj. 
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razmišljanje in ravnanje, ki je usmerjeno v okolje, tržno naravnano, ekstrovertirano. Bistvo 

marketinške oz. odprte naravnanosti je, da organizacija (ponudnik) zato, da bi bolje zadovoljil 

lastne potrebe, upošteva tudi potrebe svojega okolja (odjemalcev in drugih deležnikov oz. 

ciljnih skupin) (Gabrijan in Snoj 1996, 19–40). Na oblikovanje marketinške naravnanosti v 

organizaciji pa razen zunanjih dejavnikov vplivajo tudi dejavniki znotraj organizacije (Ross-

Wooldridge in Minsky 2002, 30 v Snoj 2007b, 59). Gre za vrednote, norme, miselnost, načine 

vodenja, procese socializiranja, sodelovanja, distribucijo avtoritete, komuniciranje, strukture, 

sisteme, organiziranost, kadrovanje, cilje, strategije, postopke, motiviranje, nadzor, 

intervencijo in druge značilnosti organizacije ter njenega poslovanja. Pri tem moramo 

upoštevati, da bodo zaposleni motivirani za zadovoljevanje potreb notranjih in zunanjih 

odjemalcev le, če bodo predhodno zadovoljene njihove osebne potrebe (Snoj in Gabrijan 

2007, 2:12 v Snoj 2007b, 59) oz. če občutijo, da uživajo od organizacije primerne koristi v 

zameno za koristi, ki jih oni dajejo organizaciji (Tavčar 2002, 4). Iz raziskav izhaja, da obstaja 

visoka stopnja povezanosti med zadovoljstvom zaposlenih (internih odjemalcev) in 

zadovoljstvom (zunanjih) odjemalcev v smislu, da zadovoljen zaposleni »ustvarja« 

zadovoljnega odjemalca in nasprotno (Snoj 2007a, 118). 

Marketinška naravnanost se zato ne oblikuje sama po sebi (Snoj 2007b, 59), zato je temeljna 

naloga managementa razvijanje marketinškega, odprto naravnanega razmišljanja in ravnanja, 

ki mora biti vpeto v kulturo organizacije; kajti ta je eden od za organizacijo pomembnih 

načinov pridobivanja obstoječih prednosti pred konkurenti in s tem osnovni vir njihove 

dolgoročne uspešnosti. Da bi razvili uspešno marketinško kulturo organizacije, mora 

organizacija marketinško kulturo prepoznavati oz. jo raziskovati, o tem pa govori naslednje 

podpoglavje. 

4.3 Pomen raziskovanja marketinške kulture in uspešnosti 

V prejšnjem podpoglavju je ugotovljeno, da je marketinška kultura pomembno in pozitivno 

povezana z uspešnostjo poslovanja organizacije. V pričujočem podpoglavju pa je predstavljen 

pomen raziskovanja marketinške kulture in uspešnosti.  

Vsaka organizacija je instrument za doseganje smotrov in ciljev ter izid interesov notranjih in 

zunanjih udeležencev. Ti se odražajo v sestavinah organizacijske kulture (npr. v marketinški 

kulturi), celotni organizacijski kulturi in kulturah okolij, v katerih organizacija deluje. Zato je 

prepoznavanje kultur in s tem tudi marketinške kulture odločilno za učinkovito in uspešno 

delovanje managementa in organizacij (Tavčar 2002, 27). Pomembno vlogo marketinške 

kulture pri povečevanju uspešnosti poslovanja organizacij potrjuje tudi povečano zanimanje 

raziskovalcev (Sin in Tse 2000; Webster 1990; 1993; 1995; Peters in Waterman 1982; Kotter 

in Heskett 1992; Deshpande, Farley in Webster 1993; Jaworski in Kohli 1993; Narver in 

Slater 1990; Deshpande in Farley 2004 idr. v Snoj 2007b, 61). V večini raziskav avtorji 

potrjujejo pozitivno povezanost med marketinško kulturo in uspešnostjo organizacije, le v 
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redkih raziskavah pozitivne povezanosti niso ugotovili (npr. Han, Namwoon in Srivastava 

1998; Siguaw, Simpson in Baker 1998 v prav tam).  

Toda kljub zanimanju raziskovalcev so koncept marketinške kulture le redki avtorji 

operativno opredelili. Enega redkih, toda splošno uveljavljenih in uporabnih instrumentov, ki 

so managerjem v pomoč pri preverjanju marketinške kulture, je razvila Webstrova (1990) na 

osnovi reprezentativnih raziskav, natančnega preverjanja rezultatov in argumentov, ki so 

podprli njegovo zanesljivost, vsebino in veljavnost. Glavna sestavina navedenega 

instrumentarija je anketni vprašalnik, na katerem je 38 vprašanj, v poznejši študiji (Webster 

1993) pa je avtorica vprašalnik skrčila na 34 vprašanj, ki so se izkazala kot najpomembnejši 

indikatorji marketinške kulture. Vprašanja so bila razdeljena na šest dimenzij marketinške 

kulture, in sicer: (1) kakovost storitev, ki zadeva njeno zagotavljanje; (2) medosebni odnosi, 

ki se nanašajo na to, kako managerji obravnavajo zaposlene; (3) prodajne sposobnosti oz. 

naloge za pomoč zaposlenim pri uporabi marketinškega pristopa pri opravljanju dela; (4) 

organiziranost oz. kako so zaposleni povezani in usklajeni pri doseganju ciljev; (5) interno 

komuniciranje oz. kako je zaposlenim omogočeno zavedanje o tem, kaj pričakujejo od njih 

managerji in kakšne možnosti imajo pri oblikovanju standardov za njihovo delo; (6) 

inovativnost, ki zadeva pripravljenost organizacije in njenih zaposlenih za spremembe. S tem 

je predstavila marketinško kulturo kot multidimenzionalen koncept (Webster 1993 v Snoj 

2007b, 62). Webstrova (1990) poudarja, da marketinška kultura kakršne koli organizacije ne 

sme biti prepuščena naključju. Zaradi specifičnih značilnosti storitev in visoke stopnje 

vpletenosti človeškega dejavnika v izvajanje storitev je marketinška kultura izjemno 

pomembna še zlasti v storitvenih organizacijah. Avtorica, ki je tako prva predstavila 

instrument za kvantitativno merjenje marketinške kulture storitvenega podjetja, za njegovo 

uporabo navaja naslednja priporočila (Webster 1992, 54–66): 

 Za storitveno podjetje ocenjujemo marketinško kulturo za vsako dimenzijo posebej. 

Lahko pa na podlagi povprečne ocene vseh šestih dimenzij oblikujemo splošno merilo 

razvitosti marketinške kulture. Kako bomo obdelali in razlagali rezultate, je odvisno od 

interesa posamezne organizacije. Za nekatere primerjave lahko uporabimo že neobdelane 

rezultate, kot npr. če primerjamo rezultat posameznika z rezultatom drugih zaposlenih, če 

želimo ugotoviti, kateri od dveh zaposlenih je bolj zadovoljen, ali pa, kako se je 

dojemanje posameznika sčasoma spreminjalo ipd. 

 Pri raziskavi ugotovimo stopnjo strinjanja/nestrinjanja z dimenzijami marketinške kulture 

in tudi s posameznimi vprašanji iz vprašalnika. Pomembno je, da vsi zaposleni v 

organizaciji razumejo, katere so vrednote vršnega managementa in da obstaja visoka 

stopnja strinjanja z veljavnimi prepričanji ali normami. 

 Porabnike lahko razdelimo na segmente glede na to, kakšen pomen pripisujejo različnim 

dimenzijam marketinške kulture. Na primer, v enem segmentu so porabniki, ki večjo 

pozornost posvečajo medosebnim odnosom, porabniki, ki manj pozornosti posvečajo 
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medosebnim odnosom, pa so v drugem segmentu. Na podlagi tega se tudi določajo 

posebnosti pri izvajanju marketinga organizacije. 

 Managerji organizacije lahko primerjajo porabnikov odnos do njihove marketinške 

kulture in do marketinške kulture pomembnih konkurenčnih organizacij. V tem primeru 

je treba izvesti še raziskavo porabnikov. Na podlagi tega bi organizacija lahko ugotovila 

morebitne razlike oz. prednosti in slabosti vsake organizacije. 

 Raziskava marketinške kulture se lahko uporablja za vplivanje na vedenje zaposlenih, kot 

tudi možnost, da zaposleni zadovoljijo svoje potrebe in želje. Managerji se na podlagi 

rezultatov oz. stopnje strinjanja laže odločajo, kam usmeriti svoje delovanje, da vplivajo 

na vedenje zaposlenih. Poleg tega je zaposlenim z lestvico natančno opredeljeno 

območje, kaj organizacija pričakuje od njih. Po drugi strani lahko organizacija ugotovi, 

na katerih področjih je potrebno izboljšanje. 

 Raziskava pomaga ugotoviti, ali obstaja vrzel med tem, kaj imajo zaposleni za idealno 

marketinško kulturo in kaj za aktualno (dejansko) marketinška kultura. Med 

managementom in zaposlenimi obstajajo razlike glede dojemanja marketinške kulture oz. 

kako kdo vidi idealno marketinško kulturo ter kako kdo vidi dejansko marketinško 

kulturo. Treba je poudariti, da opredelitev idealne kulture izhaja iz tega, kako želi biti 

organizacija pozicionirana v primerjavi s pomembnimi konkurenti glede vsake dimenzije 

posebej. Ugotovljeno je bilo, da je treba veliko pozornosti namenjati strategijam in 

taktikam za zapolnitev vrzeli med idealno in dejansko marketinško kulturo. Prvi korak pri 

premostitvi vrzeli med dejansko in idealno marketinško kulturo za vršni management 

storitvene organizacije je, da se odloči, kako naj bo organizacija pozicionirana na trgu, 

katere cilje želi doseči, ter določi strategije, ki so potrebne za uresničevanje teh ciljev. V 

drugem koraku je treba ublažiti problem neusklajenosti, in sicer z nenehno komunikacijo 

med zaposlenimi v marketingu glede opredeljenih ciljev, ki jih poskušajo doseči. Poleg 

tega morajo sodelovati in komunicirati tudi z vsemi ostalimi zaposlenimi, da si pridobijo 

večjo podporo, povratne informacije in da zagotovijo, da vsi delajo v smeri skupnih 

ciljev. Po odločitvi, kaj so zaželene komponente kulture v storitvenem podjetju, kateri so 

strukturni vidiki kulture, filozofija in prepričanja, morajo informirati vse zaposlene, in 

sicer z brošurami, priročniki, video posnetki ipd., informirati pa je treba tudi vse nove 

zaposlene. Da bi zagotovili, da bo zaželena marketinška kultura poznana in razumljena 

ter da si vsi zaposleni prizadevajo za skupne cilje, naj storitvena organizacija občasno 

izvaja raziskavo marketinške kulture, da bi odkrila morebitna problematična področja.  

Znanstveno ustreznost instrumentarija so pozneje kritično preverjali številni avtorji, kot npr. 

Appiah-Adu, Fyall in Singh (2000) in tudi McNeil (2001), ki je raziskoval javni sektor 

storitvenih organizacij zahodne Avstralije. Glede na njihove ugotovitve je instrument ostal v 

osnovi nespremenjen. Navedeni instrument Webstrove (1990) za kvantitativno merjenje 

marketinške kulture je bil uporabljen v raziskavi marketinške kulture v šolstvu v Sloveniji na 

Fakulteti za management v Kopru. Kljub splošnosti vprašalnika je bil ta nekoliko prilagojen 



51 

posebnostim šolskega sistema. Vprašanja so bila razdeljena na podobne razsežnosti 

marketinške kulture, kot jih opredeljuje metodologija Webstrove, in sicer na kakovost 

storitev, zadovoljstvo, medosebne odnose, konkurenčnost, organiziranost, interno 

komuniciranje in inovativnost (Kodrič 2007, 132–133). Ta vprašalnik je bil glede na 

specifičnosti zdravstvene dejavnosti nekoliko prilagojen in uporabljen pri naši raziskavi 

marketinške kulture v zdravstvu v Sloveniji. 

Kljub pomembni povezanosti z uspešnostjo poslovanja, ki ga marketinški kulturi pripisujejo 

številni avtorji, je mogoče na to temo zaslediti le nekaj empiričnih raziskav (Appiah-Adu, 

Fyall in Singh 2000; McNeil 2001; Norburn in dr. 1990; Webster 1990; 1993; 1995). V 

Sloveniji sta bili poleg že omenjene raziskave v šolstvu (Kodrič 2007) izvedeni še dve 

raziskavi na to temo in z uporabo enakega oz. podobnega instrumenta, in sicer raziskava o 

pomenu marketinške kulture za finančno uspešnost podjetij s področja zavarovalniških 

dejavnosti v Sloveniji (Moretti 2011) in raziskava o strateškem pomenu marketinške kulture v 

živilsko-predelovalni panogi Slovenije (Rupnik 2008).  

Medtem pa gre za dejavnost zdravstva še za precej bolj neraziskano področje tako s 

teoretičnega, še bolj pa z empiričnega vidika, in o tem govorimo v nadaljevanju.  

4.4 Marketinška kultura in uspešnost organizacij v zdravstvu 

V prejšnjem podpoglavju je bilo ugotovljeno, da marketinška kultura kakršne koli 

organizacije ne sme biti prepuščena naključju in da je zato pomembna naloga managementa 

raziskovanje marketinške kulture in uspešnosti, kar velja za vse vrste organizacij, tudi 

zdravstvene, in te so predmet obravnave tega podpoglavja. Tako je pričujoče podpoglavje 

razdeljeno na dva dela, ki predstavljata: (1) pomen marketinške kulture za uspešnost 

organizacij v zdravstvu in (2) trg javnih zdravstvenih storitev.  

Pomen marketinške kulture za uspešnost organizacij v zdravstvu 

Marketinška kultura postaja vse bolj pomembna za uspešnost nepridobitnih organizacij, zato 

pričakujemo, da se bo uveljavila oz. razvijala na vseh ravneh javnega sektorja in tako tudi na 

področju zdravstva, tudi če, kot navaja Trnavčevičeva (2007, 9), jo razumemo kot javnemu 

sektorju »vsiljeno« kulturo. Kajti tudi zdravstvo je, tudi v Sloveniji, izpostavljeno 

marketizacijskim procesom, prosti izbiri zdravnika in zdravstvene organizacije, različnim 

oblikam financiranja, pridobivanju večje avtonomije, sodelovanju in povezovanju z okoljem 

ipd. Razvoj marketinške kulture »narekuje« tudi globalizacija zdravstvenega varstva ter s tem 

spremembe in kompleksnost, ki označujejo sodobni čas, saj spodbuja razvoj trgovine z 

zdravstvenimi storitvami, ki jo lahko obravnavamo v štirih osnovnih oblikah, in sicer: izvoz 

storitev, mednarodno gibanje potrošnikov zdravstvenega varstva, mednarodni pretok 

izvajalcev zdravstvenih storitev in vzpostavitev zmogljivosti v drugih državah (McKee, 
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Garner in Stott 2001, 31–32). Podobno McKee in Healy (2002, 9) poudarjata, da je kulturo v 

zdravstvenih organizacijah treba prilagoditi spreminjajočim se razmeram, pri tem pa postaviti 

v ospredje koncept pacientovih pravic; postavi pa se vprašanje, kako naj nekdo ustvari 

kulturo, ki postavi v ospredje potrebe pacienta pred strokovnimi (prav tam), poslovnimi, 

političnimi idr.  

Javni sistemi zdravstvenega varstva delijo usodo drugih področij socialne varnosti (Česen 

2003, 14). Staranje prebivalstva, ki vodi k povečanju potreb po zdravstvenih storitvah (Toth 

2003, 484), razvoj medicinske stroke oz. tehnologije, ki posledično pomenijo zahteve po 

novih in večjih vlaganjih (finančnih in personalnih) v zdravstveno varstvo (Toth 2003, 348), 

podedovane široke pravice iz javnih zdravstvenih zavarovanj, vse večja pričakovanja in 

zahteve glede kakovosti zdravstvene oskrbe (zaradi večje informiranosti in ozaveščenosti 

ljudi) in brezkompromisna stališča ljudi, ki ne dopuščajo zniževanja doseženega 

zdravstvenega standarda niti v obdobjih gospodarskih težav – to so razvojni izzivi, s katerimi 

se soočajo razvite družbe. Te iščejo rešitve, s katerimi bi zadovoljile zdravstvene potrebe in 

zahteve ljudi ter zagotovile za to tudi dovolj virov (Česen 2003, 14). Zdravstveno reformo je 

teže izvajati kot je bilo pričakovano in pogosto je imela neželene posledice. Mnoge države, 

tudi izkušene, so imele težave; več so imele opraviti s kompleksnostjo spreminjanja običajev 

in praks kot dejanske vsebine programov reform in v veliki meri je bil uspeh ali neuspeh 

reforme odvisen od sposobnosti oblikovalcev politike za izvajanje in upravljanje sprememb 

(Figueras idr. 2004, 25). Pristope k reformi javne zdravstvene službe (kot tudi ostalega 

javnega sektorja) in s tem deregulacijo, privatizacijo in marketizacijo je treba primerjati, 

ovrednotiti in pretehtati med seboj, da se tako omogoči učinkovitost javnih storitev in 

njihovega managementa ter javne odgovornosti (Osborne 2002, 2). Pravna ureditev javne 

zdravstvene službe v Sloveniji omogoča uveljavljanje vseh treh naštetih oblik ukrepanja, in 

sicer (1) deregulacijo, (2) privatizacijo in (3) marketizacijo, ki jih na tem mestu podrobneje 

obravnavamo. 

Marketizacijo lahko preprosto opredelimo kot vpeljevanje tržnih mehanizmov (Trnavčevič 

2007, 18) v zdravstvo. Lubienski (2006, 6 v Trnavčevič 2007, 13–14) v svoji razpravi o 

marketizaciji in privatizaciji razpravlja o padcu centraliziranih, planskih ekonomij (zaton 

socialne države) in o prodoru tržne paradigme, ki v današnjem času preveva vse pore 

družbenega življenja. Avtor navaja, da lahko vidimo prodor trga na področja, na katerih nekoč 

ni bilo tržnih vplivov; tržna filozofija je prodrla tudi na področja, kot so zdravstvo, šolstvo in 

socialna varnost, snovalci politik pa so trg začeli prikazovati kot edino možno alternativo v 

politiki in edino sredstvo, s katerim so te storitve lahko zagotovljene. Tako postaja »trg« 

pravzaprav čudežna palica, s katero urejamo tudi tiste družbene odnose in dejavnosti, katerih 

poslanstvo je blaginja skupnosti in posameznika (Trnavčevič 2007, 14). Tako tudi snovalci 

javne zdravstvene politike vidijo rešitve za optimizacijo javne zdravstvene službe (med 

drugim) v »konkurenci« na trgu zdravstvenih storitev, tudi tistih, ki se izvajajo na račun 

javnega zdravstvenega zavarovanja (Česen 2003, 20–21). Argument nasprotnikov trga, naj 
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država uredi »nered na trgu« in zagotovi socialne pravice in enake možnosti ter podobno, tudi 

ne vzdrži, saj s tem ne »ustavimo« toka globalizacije in ekonomske konkurence. Kaj torej 

lahko storimo? Lahko se retroaktivno odločimo in določimo, kaj ga bo določalo, torej 

»koliko, katere in kako ga bo določala država« ter »koliko, kateri in kako ga bo določal trg« 

(Trnavčevič 2007, 15–16). In trg zdravstvenih storitev na tem mestu podrobneje 

obravnavamo. 

Trg javnih zdravstvenih storitev  

Kotler in drugi avtorji s področja marketinga izhajajo iz dejstva, da je menjalni odnos vsak 

odnos, kjer dva posameznika »nekaj« izmenjujeta, pa naj bo to storitev, blago ali kaj drugega. 

Tako lahko trdimo, da menjava, ki jo povezujemo s trgom, obstaja tudi v obdobju »države« 

oz. planskega gospodarstva (Trnavčevič 2007, 17–18) in je prisotna tudi v zdravstvu. Res pa 

je, da sta krovna koncepta z vidika marketinga ponudba–povpraševanje in izbira, v socialni 

državi pa menjavo omejuje ponudba, ki jo uravnava (bolj ali manj) država (prav tam, 18). 

Prosta izbira zdravnika in zdravstvene organizacije je sicer pravica pacientov (staršev, 

skrbnikov)
18

 (ZZVZZ, 80. člen; ZZDej, 47. člen; ZPacP, 5. in 9. člen) v Sloveniji in drugih 

sodobnih zdravstvenih sistemih, drugače pa je pri izbiri zdravstvene storitve ali izdelka 

(operacija, pregled, zdravilo, tehnični pripomočki ipd.). Med »kupcem« zdravstvene storitve 

(pacientom) ter »prodajalcem« (zdravnikom) je tako velika razlika v poznavanju 

zdravstvenega problema in možnosti zdravljenja, da mora (v glavnem) namesto pacienta 

izbiro opraviti kar zdravnik sam, ta pa nosi tudi tveganje za pravilnost izbire. Vendar je tudi 

on v izbiri omejen, saj lahko izbira le med zdravstvenimi storitvami, ki sodijo med pravice iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, ker bo samo te javni plačnik tudi plačal. Na trgu 

zdravstvenih storitev »kupec« (pacient) ne izbere zdravstvene storitve sam, je ne plača sam in 

za nakup ne nosi tveganja (Česen 2003, 20). Več značilnosti trga in konkurence pa je med 

»čistimi« zasebnimi izvajalci zdravstvenih storitev zunaj mreže javne zdravstvene službe, saj 

so zdravstvene storitve tukaj ohranile nekaj značilnosti tržnih dobrin (Česen 2003, 22). Kljub 

ohranjanju »države« oz. regulacijskih mehanizmov, ki ohranjajo nadzor države nad 

zdravstvom, trgi vedno bolj zaznamujejo zdravstvo in so vse bolj podobni trgom pridobitnih 

organizacij, z izjemo njihovega statusa nepridobitnih organizacij in značilnosti delovanja, 

poslanstva in temeljnih ciljev, proračunskega financiranja ter zagotovljenega (vsaj do 

nedavnega) programa in plačila zdravstvenih storitev. 

Do nedavnega so imele zdravstvene organizacije toliko povpraševanja, da niso potrebovale 

marketinga. Ker pa se konkurenca tudi v tej dejavnosti krepi in so odjemalci vse zahtevnejši, 

                                                 

18
 Za otroke do 15. leta starosti in za osebe pod skrbništvom uveljavljajo pravice iz prejšnjega 

odstavka njihovi starši oz. skrbniki (ZZDej, 47. člen). V podobnih primerih uporabljamo samo izraz 

»pacient«, čeprav gre lahko za starše ali za skrbnike.  
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je potrebne več marketinške prefinjenosti. Marketing zdravstvenih storitev zahteva poleg 

zunanjega in notranjega marketinga tudi odzivni marketing, kar pomeni sposobnost vseh 

zaposlenih, da strežejo porabnikom. Stranka oceni kakovost storitev ne le po njeni tehnični 

kakovosti (npr. ali je bila operacija uspešna), ampak tudi po funkcionalni kakovosti (npr. ali 

se je kirurg dovolj zanimal za pacienta in je vzbujal zaupanje). Strokovnjaki in vsi drugi 

izvajalci storitev morajo poleg »vrhunske tehnologije« ponuditi tudi »vrhunski pristop« 

(Kotler 1996, 469–470). Lovelock (2001, 38–39) uvršča storitve zdravstvenega varstva med 

tiste, za katere so značilni konkretni (oz. opredmeteni) ukrepi, namenjeni človekovemu telesu; 

izvajalci in prejemniki storitev morajo biti fizično prisotni v celotnem zagotavljanju storitev 

za prejemanje želene prednosti teh storitev. Kakovost storitev je razlika med pričakovano in 

dejansko prejeto storitvijo, kot jo zazna porabnik (Potočnik 2000, 158). Za zdravstvene 

storitve je značilno, da jih porabniki težko oz. ne morejo ovrednotiti, tudi potem ne, ko so že 

bili deležni storitve, zato je pri teh storitvah v ospredju kakovost zaupanja (pred izkustveno 

kakovostjo in pred iskano kakovostjo) (Kotler 1996, 471). Vloga zadovoljstva primarnih 

odjemalcev storitev zdravstvenih organizacij (pacientov) in tudi drugih ciljnih skupin narašča 

z naraščanjem konkurence v zdravstveni dejavnosti in še posebej v primerih, ko zdravstvene 

organizacije odjemalcem svoje storitve zaračunavajo. Kotler (1996, 31) ugotavlja, da se v 

bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah vse bolj zanimajo za marketing, saj so 

stroški izredno visoki, veliko storitev pa je premalo izkoriščenih. Zato pripravljajo načrte za 

nove storitve, izboljšujejo nego na oddelkih, ponujajo boljše zdravniške storitve, krepijo 

oglaševanje ipd.  

V nepridobitnih organizacijah tako lahko govorimo o nepridobitnem marketingu. Ta se, kot 

navaja Barnes (1993 v Logaj 2007) med ostalimi značilnostmi, ki ločujejo nepridobitni 

marketing od pridobitnega, razlikuje tudi po tem, da nepridobitni marketing:  

 izpolnjuje vnaprej določene socialne potrebe; 

 operira v tržnem okolju, kjer je odjemalčeva suverenost pogosto omejena s 

pomanjkanjem možnosti odjemalčeve izbire in s poudarjenimi cilji organizacije. 

Če je marketizacija vprašljiva in potrebna razmisleka o posledicah vpeljevanja tržnih 

mehanizmov, to ne pomeni, da lahko zanikamo in prezremo spremembe, ki jih označujemo 

kot marketizacijo in v katerih morajo organizacije preživeti in biti uspešne. Da bi dosegli ta 

cilj, lahko uporabljajo tudi tehnike, metode in orodja, ki so sicer poznani v marketinškem 

diskurzu in marketinški praksi; da pa bi bile tehnike učinkovite, morajo organizacije svojo 

pozornost usmeriti v razvijanje marketinške kulture, marketinške orientacije in hkrati s tem 

tudi orodja marketinškega komuniciranja. Zato lahko na marketing pogledamo z vidika 

koristi, ki jih tovrstna filozofija prinese (Trnavčevič 2007, 25–26) organizacijam, tudi 

zdravstvenim.  



55 

5 KLJUČNE UGOTOVITVE TEORETIČNEGA DELA RAZISKOVANJA 

V sklepu teoretičnega dela raziskovanja povzemamo ključne ugotovitve tega dela magistrske 

naloge, v katerem smo uresničili prvi cilj, ki se nanaša na predstavitev pomena marketinške 

kulture za uspešno poslovanje organizacij, predvsem zdravstvenih. Tako smo opredelili 

kulturo organizacije in spoznali njen pomen, predstavili ravni in tipologije kulture, spoznali 

nastajanje, razvoj in spreminjanje kulture, pojasnili pojem marketinška kultura in njen pomen 

ter predstavili marketinško kulturo in uspešnost organizacij. V začetnem poglavju smo 

izpostavili razsežnosti pojmovanja kulture in njen naraščajoči pomen. Življenje v 

organizacijah in delovanje v njej je nemalokrat zelo težko razumljivo. Koncept kulture nam 

pomaga razumeti te pojave in daje večje možnosti za uspešno vplivanje nanje. Številni avtorji 

kulturi pripisujejo zasluge za uspeh organizacije in tako je zanimanje za kulturo organizacije 

ohranjeno oz. je vse večje. Pri proučevanju kulture se postavi vprašanje različnih ravni 

analize. Slednje so medsebojno povezane ter odvisne, in sicer: kultura posameznika, ki je 

nosilec kulture; kultura skupine, ki so lahko formalne in neformalne; kultura organizacije, 

kultura panoge in kultura dežele. Poleg tega je treba kulturo analizirati na različnih ravneh oz. 

sestavinah; kultura je namreč večplasten pojav in če želimo spoznati kulturo organizacije, 

moramo pogledati pod vidno raven kulture in skozi to površinsko plast priti do (naj)globljih 

ravni – skupnih predpostavk, ki jih imajo člani organizacije. Proučevanje kulture organizacije 

obsega najrazličnejše vidike organizacije in vedenja njenih članov, raziskovalci pa pri tem 

uporabljajo najrazličnejše metode proučevanja in pri tem so tipologije kulture koristne za 

management.  

V nadaljevanju raziskovanja smo ugotovili, (1) da vsaki stopnji razvijanja organizacije 

pripada specifična stopnja razvoja (oz. spreminjanja) kulture organizacije, kot tudi, (2) da je 

nastajanje kulture odvisno od različnih dejavnikov, kot npr. zgodovine, okolja, usmerjenosti 

članov, pomembno vlogo pri nastajanju kulture pa imajo ustanovitelji, ter (3) da je potek 

razvoja kulture specifičen za vsako organizacijo, saj prenos med organizacijami ni mogoč, pa 

tudi, (4) da je proces spreminjanja vrednot, vzornikov in navad zaposlenih težaven in 

praviloma dolgotrajen proces, pri tem pa je (5) vloga managementa (in njihovih vrednot) 

ključnega pomena. Marketinška kultura kot sestavina celotne organizacijske kulture je lahko 

pomembno povezana z dolgoročno uspešnostjo organizacije, tudi nepridobitne. Tako je 

kultura nepridobitnih zdravstvenih organizacij, ki je marketinško naravnana, lahko za 

organizacijo eden izmed pomembnih načinov pridobivanja trajnostne konkurenčne prednosti. 

Marketinška kultura je v nepridobitnih zdravstvenih organizacijah redek vir predvsem zaradi 

njihovega statusa nepridobitnih organizacij in značilnosti delovanja, poslanstva in temeljnih 

ciljev, proračunskega financiranja ter zagotovljenega programa in plačila zdravstvenih 

storitev. Kljub ohranjanju »države« oz. regulacijskih mehanizmov, ki ohranjajo nadzor države 

nad zdravstvom, trgi vedno bolj zaznamujejo zdravstvo in so vse bolj podobni trgom 

pridobitnih organizacij, zato bo (oz. je) marketinška kultura pogoj za preživetje teh 

organizacij.. 
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6 PREDSTAVITEV POTEKA EMPIRIČNE RAZISKAVE MARKETINŠKE 

KULTURE IN NJENE POVEZANOSTI Z USPEŠNOSTJO ORGANIZACIJ V 

ZDRAVSTVU 

V teoretičnem delu raziskovanja marketinške kulture je bilo med drugim tudi ugotovljeno, da 

je za organizacijo pomembno, da raziskuje in analizira kulturo organizacije; slednje 

predstavljamo v nadaljevanju. Empirični del raziskovanja začenjamo s predstavitvijo poteka 

empirične raziskave marketinške kulture in njene povezanosti z uspešnostjo organizacij v 

zdravstvu. V začetku je (1) predstavljen zdravstveni sistem v Sloveniji, drugi del pa je 

namenjen (2) predstavitvi poteka dela.  

6.1 Predstavitev zdravstvenega sistema v Sloveniji 

Namen sprememb in reform zdravstvenega sistema v Sloveniji je zagotoviti pozitivno zdravje 

prebivalstva. Pri tem je strateški cilj vzpostaviti prožen zdravstveni sistem, ki bo učinkovito 

zadovoljeval potrebe državljanov in državljank s kakovostnimi in varnimi zdravstvenimi 

storitvami. Hkrati mora postati konkurenčen in razvojno naravnan tudi zaradi izzivov, ki jih 

predstavlja skorajšnji prosti pretok pacientov znotraj Evropske unije (Ministrstvo za zdravje 

RS 2011, 4). Na učinkovito javno porabo na področju zdravstvenega varstva opozarjata tudi 

OECD in Evropska komisija (Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve 2011). 

Večja učinkovitost zdravstvenega sistema zahteva večjo prilagodljivost in odzivnost 

izvajalcev zdravstvenih storitev na spremembe. Zdravstveni sistemi poskušajo to doseči s 

procesi deregulacije, decentralizacije, povečanja avtonomije izvajalcev in z novim načinom 

financiranja.  

Z zakonskimi spremembami od leta 1992 dalje temelji sistem financiranja zdravstvenega 

varstva v Sloveniji v pretežni meri na sistemu socialnega ali obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) 

in ki izhaja iz vrednot in načel solidarnosti, socialne pravičnosti in univerzalne dostopnosti. S 

tem smo v državi uveljavili t. i. mešani javno-zasebni model financiranja zdravstvenega 

varstva, ki je kot novi zasebni vir uveljavil tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje (ZZZS 

2008b, 15). Prav tako je bilo uvedeno javno-zasebno partnerstvo pri izvajanju zdravstvene 

dejavnosti; začelo se je razvijati predvsem zasebno delo, ki se na osnovi koncesije opravlja 

kot javna služba. Manj se je razvijala t. i. čista zasebna dejavnost, ki poleg zasebnega dela 

vključuje tudi zasebna vlaganja v zdravstvene zmogljivosti (objekte, opremo itd.) (prav tam, 

26). V preglednici 1 lahko vidimo, da se število javnih izvajalcev zdravstvenih storitev v 

obdobju zadnjih 17-ih let v Sloveniji ni pomembno spremenilo, kar še posebno velja za zadnja 

leta (leta 1994 jih je bilo 197, leta 2007 pa 224, prav toliko tudi leta 2011), medtem pa je 

število zasebnih izvajalcev (koncesionarjev) naraslo na 1560 (od 338, kolikor jih je bilo leta 

1994).  
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Preglednica 1: Gibanje števila izvajalcev javne zdravstvene službe (sklenjene pogodbe 

z ZZZS) in zasebnih izvajalcev brez koncesije v Sloveniji v obdobju 

1994–2011 

Vrsta izvajalcev zdravstvenih storitev 1994 2004 2007 2009 2011 

Javni zavodi  197 219 224 223 224 

Zasebni izvajalci s koncesijo 338 1187 1514 1559 1560 

Skupaj mreža javne zdravstvene službe 535 1406 1738 1782 1784 

Zasebni izvajalci brez koncesije  – 188 210 210 211 

Vir: ZZZS 2012a, Zdravniška zbornica Slovenije 2008, Zdravniška zbornica Slovenije 2012. 

V nasprotju z naraščajočem številom izvajalcev zdravstvenih storitev se vrednost programov 

zdravstvenih storitev, ki jih izvajalcem zdravstvenih storitev financira ZZZS (odhodki ZZZS), 

v zadnjih letih še nekoliko zmanjšuje, kot je razvidno iz preglednice 2. V letih 2010 in 2011 je 

bila vrednost programov zdravstvenih storitev osnovnega zdravstvenega varstva (ki obsega 

osnovno zdravstveno dejavnost, zobno nego in protetiko ter reševalne prevoze), specialistično 

ambulantne dejavnosti, specialistično bolnišnične dejavnosti in ostalih neprofitnih ustanov (tj. 

zdraviliško zdravljenje, dejavnost socialnih zavodov in druge neprofitne ustanove) še 

nekoliko nižja kot v predhodnih letih, vrednost programa specialistične ambulantne dejavnosti 

pa je bila nižja tudi že v letu 2009.  

Preglednica 2: Vrednost programa zdravstvenih storitev (odhodki ZZZS) po 

posameznih dejavnostih v obdobju 2007–2011 

Vrsta dejavnosti 2007 2008 2009 2010 2011 

Osnovno zdravstveno 

varstvo 

335.332.733 370.538.098 398.394.426 397.392.052 398.025.859 

Spec. ambul. in boln. 

zdravljenje  

890.087.024 1.060.891.709 1.126.513.774 1.122.283.762 1.107.716.273 

 - spec. ambulantna 

dejavnost 

249.802.481 299.527.705 286.709.958 290.176.130 292.444.399 

 - spec. bolnišnična 

dejavnost  

640.284.543 761.364.004 839.808.816 832.107.632 815.271.873 

Odhodki za ostane 

neprofitne ustanove 

110.541.477 121.790.640 142.658.222 137.846.768 138.153.225 

Skupaj  1.335.961.234 1.553.220.447 1.667.566.422 1.657.522.582 1.643.895.357 

Vir: ZZZS 2012a. 

V nasprotju z upadom vrednosti programov zdravstvenih storitev, ki jih financira ZZZS, pa 

potrebe (in s tem izdatki) po zdravstvenih storitvah naraščajo. V letu 2010 je država za 

področje zdravstva porabila 3,24 milijone evrov, kar predstavlja 9,06 odstotka BDP. Javne 

blagajne (ZZZS, proračun države in občin) so prispevale 70,7 odstotka (od tega ZZZS 64,7 

odstotka), zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so prispevale 13,3 

odstotka, 12,9 odstotkov pa so prispevala gospodinjstva v obliki neposrednega plačila ob 

nakupu zdravstvene storitve. V obdobju 2004–2010 so se javni izdatki za zdravstvo povečali 

za 37,6 odstotka, medtem ko so se zasebni izdatki povečali za 56 odstotkov; tako je delež 
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zasebnih sredstev za zdravstvo skoraj 30 odstoten (70,7 odstotka javna in 29,3 odstotka 

zasebna sredstva). Pri tem je izjemnega pomena dejstvo, da znotraj zasebnega financiranja 

hitreje naraščajo neposredni izdatki gospodinjstev. Naraščanje deleža neposrednih izdatkov je 

povezano s slabšo dostopnostjo do zdravstvenih storitev (Ministrstvo za zdravje RS 2011, 7), 

zaradi česar je možno, da narašča povpraševanje po teh storitvah. Iz prikazanih podatkov torej 

lahko prepoznamo, da sistem financiranja zdravstvenih storitev v RS spodbuja hitro rast 

zasebnih izdatkov za zdravstvo (Ministrstvo za zdravje RS 2012, 1). 

OECD in Evropska komisija (Pregled zdravstva: Evropa za leto 2010) pri pregledu ključnih 

kazalnikov zdravja in zdravstvenih sistemov v 31 evropskih državah sicer ugotavljata, da so 

evropske države v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju zdravja 

prebivalstva. Povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu se je v EU od leta 1980 

podaljšala za šest let. Slovenija pri tem deli težave večine evropskih držav in se hkrati z 

izboljšanjem kazalcev zdravstvenega stanja, uvajanjem modernejših zdravstvenih tehnologij 

in čedalje večjih pričakovanj ljudi, ki zaradi staranja potrebujejo vedno več zdravstvene 

oskrbe, sooča tudi s potrebo po vedno večji porabi sredstev za zdravstveno varstvo (Služba 

vlade RS za razvoj in evropske zadeve 2011). V preglednici 3 lahko vidimo, da je v letu 2011 

delež starejših od 65 let poraslo na 17 odstotkov, medtem ko je delež starih do 18 let padlo na 

18 odstotkov, število zavarovanih oseb pa se pri tem ni pomembno spremenilo. 

Preglednica 3: Število in starostna struktura zavarovanih oseb v Sloveniji na dan 31. 

12. 2001 in 31. 12. 2011 

Število Od 0 do 18 let Od 19 do 64 let Nad 65 let 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

1.954.765 2.063.396 20,6 18,2 64,4 64,8 14,9 17 

Vir: ZZZS 2012b.  

Glede na navedene razmere in dogajanja lahko sklepamo, da trgi vse bolj zaznamujejo 

zdravstvo na Slovenskem. Spremenjeno okolje in pogoji delovanja zahtevajo od izvajalcev 

zdravstvenih storitev večjo učinkovitost, odzivnost in fleksibilnost. In, kot navaja 

Trnavčevičeva (2007, 25–26), da bi ta cilj dosegli, so lahko uporabljene tudi tehnike, metode 

in orodja, ki so sicer poznana v marketinški praksi podjetij; vendar samo tehnike še niso 

dovolj, potrebno je razvijanje marketinške kulture, marketinške orientacije in hkrati s tem tudi 

orodja marketinškega komuniciranja. In to je lahko za izvajalca zdravstvenih storitev eden 

izmed pomembnih način pridobivanja trajnostne konkurenčne prednosti oz. je vse bolj 

eksistenčno pomembno.  

6.2 Predstavitev poteka dela 

Pričujoče podpoglavje je namenjeno predstavitvi poteka dela empirične raziskave. 

Podpoglavje je razdeljeno na štiri sklope. V začetku je predstavljeno (1) zbiranje podatkov, v 
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nadaljevanju pa (2) vzorec in (3) kvantitativna metodologija. Podpoglavje se zaključuje s (4) 

predstavitvijo spremenljivk.  

6.2.1 Zbiranje podatkov  

V tem podpoglavju je predstavljeno (1) zbiranje podatkov za potrebe raziskave, v 

nadaljevanju pa je podrobno predstavljen (2) postopek anketiranja. 

Zbiranje podatkov za potrebe raziskave 

Za potrebe raziskave smo podatke zbrali s pomočjo metode ankete. Podatke in informacije 

smo zbirali z vprašalnikom. Pri merjenju marketinške kulture oz. njene razvitosti smo 

uporabili prilagojeni vprašalnik, ki je bil razvit za potrebe raziskave v šolstvu (Kodrič 2007). 

Vprašalnik je prilagojen zdravstvu, dodan pa je še sklop vprašanj, s pomočjo katerih smo 

ugotavljali uspešnost organizacij. 

Najprej je bila izvedena preliminarna raziskava. V poskusno anketiranje je bilo vključeno 

manjše število zaposlenih izbrane bolnišnice, zdravstvenega doma, koncesionarja in 

zasebnika. Namen tega dela raziskave je bil preveriti ustreznost vprašalnika, odpraviti 

morebitne nejasnosti in zbrati pripombe o vprašalniku. Na osnovi pripomb smo oblikovali 

anketni vprašalnik, ki smo ga uporabili v glavnem delu raziskave in je prikazan v prilogi 3 (1 

Anketni vprašalnik). 

64 vprašanj je bilo zastavljenih v obliki petstopenjske Likertove lestvice, pri čemer naj bi 

odgovor na posamezno vprašanje pomenil, v kolikšni meri posamezna trditev velja za 

organizacijo, v kateri je anketiranec zaposlen. Vrednost 1 pomeni odgovor »Trditev nikakor 

ne velja za našo organizacijo«, vrednost 5 pa »Trditev popolnoma velja za našo organizacijo«. 

Gre za ordinalne podatke, saj uporabimo klasifikacijo odgovorov na anketno postavko, ki 

ponuja razpon odgovorov in je vse klasifikacije mogoče urediti po vrstnem redu (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2005, 172). 

59 vprašanj je bilo razdeljenih na sedem dimenzij marketinške kulture, na koncu vprašalnika 

pa je bilo dodanih pet vprašanj, ki so se nanašala na uspešnost organizacije. Uvodni del 

anketnega vprašalnika se je nanašal na pridobivanje socio-demografskih podatkov: spol, vrsta 

izvajalca zdravstvenih storitev in delovno mesto, ki so nominalni podatki in očitnega vrstnega 

reda teh kategorij ni.  

Postopek anketiranja 

Empirično raziskavo smo izvedli v juliju in avgustu leta 2008. Vprašalniki so bili s 

frankiranimi in naslovljenimi povratnimi ovojnicami odposlani na naslove direktorjev 500 
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organizacij, ki izvajajo zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji. Od skupno 1100 poslanih 

anketnih vprašalnikov smo prejeli 279 uporabnih vprašalnikov (z odgovori na vsa vprašanja) 

in 15 nepopolno izpolnjenih vprašalnikov. Delež prejetih uporabnih vprašalnikov je 25,4 %, 

kar ocenjujemo kot primerno za nadaljnjo obravnavo. 

Postopek anketiranja je potekal tako, da smo najprej poslali anketne vprašalnike direktorjem 

500 organizacij. Povprečno število poslanih vprašalnikov je bilo za bolnišnice 21 in za 

zdravstvene domove pet, koncesionarjem in zasebnikom pa je bil poslan po en vprašalnik 

(glede na organigram oz. število zaposlenih v organizaciji). Skupno je bilo bolnišnicam 

poslanih 405, zdravstvenim domovom 275, koncesionarjem 360 in zasebnikom 60 anketnih 

vprašalnikov. Skupno vsem je bilo poslanih 1100 vprašalnikov s frankirano in naslovljeno 

povratno ovojnico. Nato so direktorji v organizaciji, v kateri so zaposleni, odposlali 

vprašalnike strokovnemu direktorju in vodjem oddelkov (zdravstvenim in nezdravstvenim 

delavcem). 

6.2.2 Vzorec 

Pričujoče podpoglavje je namenjeno predstavitvi vzorca raziskave. V nadaljevanju so 

podrobno predstavljene (1) v raziskavo vključene organizacije in (2) v raziskavo vključeni 

zaposleni.  

V raziskavo vključene organizacije. Kot merilo ustreznosti smo za uvrstitev organizacij v 

raziskavo izbrali, da izvaja osnovno zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno, specialistično 

ali bolnišnično dejavnost. Za le-te smo se odločili: ker je njihovo število (1555) še 

obvladljivo; predstavljajo pomemben delež odhodkov v panogi; njihovo uspešno delovanje je 

v interesu vseh ljudi, saj narava njihovega dela narekuje, da v prvi vrsti »poskrbijo za bolnega 

človeka« (opredelitev je zelo posplošena). S tem smo iz raziskave izključili drugo zdravstveno 

dejavnost (kot jo opredeljuje tudi ZZDej v 19. členu): socialne in posebne zavode, lekarniško 

dejavnost, zdravilišča in drugo. 

Celotno populacijo 1555 izvajalcev zdravstvenih storitev (stanje na dan 31. 12. 2007) v 

Republiki Sloveniji, ki izvajajo osnovno zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno, 

specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost, smo razdelili na osnovi javne oz. zasebne 

lastnine (triangulacija po virih), in sicer na:  

 bolnišnice (ki so javni zavod), 

 zdravstvene domove (ki so javni zavod),  

 koncesionarje (zasebni izvajalci, ki so vključeni v mrežo javne zdravstvene službe) in  

 zasebnike (zasebni izvajalci, ki niso vključeni v mrežo javne zdravstvene službe).  

Med 1555 izvajalci zdravstvenih storitev, ki izvajajo osnovno zdravstveno dejavnost, 

zobozdravstveno, specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost je bil izoblikovan 
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naključni vzorec 500 organizacij oz. enot,
19

 in sicer: (1) pri javnih zavodih so bile izbrane vse 

enote množice, kar predstavlja vse bolnišnice, to je 19, in vse zdravstvene domove, to je 

61(ZZZS 2008b); (2) pri koncesionarjih in zasebnikih smo uporabili proporcionalno tehniko, 

kar pomeni, da pri obeh uporabljamo enak vzorčni delež (28,5 odstotkov koncesionarjev oz. 

zasebnikov): pri koncesionarjih je bilo naključno izbranih
20

  360 (od skupno 1265 splošnih 

zdravnikov, zobozdravnikov in zdravnikov specialistov) organizacij (ZZZS 2008a, Zdravniška 

zbornica Slovenije 2008), pri zasebnikih pa 60 (od skupno 210) organizacij (Zdravniška 

zbornica Slovenije 2008). 

Pri javnih zavodih (bolnišnicah in zdravstvenih domovih) smo tako uporabili 100 odstotni 

delež, skupno 80 organizacij. Pri koncesionarjih in zasebnikih, kjer je število vseh izvajalcev 

večje kot pri javnih zavodih, pa smo uporabili 28,5 odstotni delež, skupno 420 organizacij (da 

na ta način skupno število organizacij oz. enot ni preseglo načrtovanih, tj. 500; in ker 

predstavljajo veliko manjši delež zaposlenih in tudi odhodkov v primerjavi z javnimi zavodi). 

Naključni vzorec raziskave tako vsebuje 500 enot (organizacij), to je izvajalcev zdravstvenih 

storitev v Republiki Sloveniji, ki izvajajo osnovno zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno, 

specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost, in sicer glede na javno oz. zasebno 

lastnino različno: kot javni zavodi, koncesionarji ali pa kot zasebniki. Izbrani vzorec lahko 

obravnavamo kot reprezentativen. Anketiranje naključnega vzorca in zbiranje naslovov 

izvajalcev zdravstvenih storitev smo opravili ob pomoči zbirk podatkov Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (2008a), Zdravniške zbornice Slovenije (2008) in 

Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (2008). 

V raziskavo vključeni zaposleni. Namen ankete je bil od managerjev dobiti relevantne podatke 

in informacije, ki se nanašajo na marketinško kulturo in uspešnost posamezne organizacije, ki 

izvaja zdravstvene storitve. V organizaciji managerji (tako menimo) od vseh zaposlenih 

najbolje celostno poznajo organizacijo, imajo največ znanja o njej, in nam zato lahko podajo 

(naj)boljše možne rezultate. Kot merilo ustreznosti smo za uvrstitev zaposlenih v raziskavo 

izbrali, da spadajo med vodilne zaposlene v podjetju (managerji); v raziskavo je bilo tako 

vključenih 1100 zaposlenih na različnih vodstvenih delovnih mestih (triangulacija po virih): 

 direktorji, ki so vršni managerji,  

 strokovni direktorji, ki so vršni managerji,  

 vodje oddelkov (oz. služb), ki so zdravstveni delavci in ki predstavljajo ostale managerje,  

 vodje oddelkov (oz. služb), ki so nezdravstveni delavci in ki predstavljajo ostale 

managerje. 

                                                 

19
 Za 500 organizacij (upoštevajoč, da imajo vsaj tri zaposlene) smo se odločili iz dveh (praktičnih) 

razlogov: (1) vzorec je še dovolj velik za doseganje ciljev in namena magistrske naloge in (2) vzorec 

je še dovolj majhen, da je bilo raziskavo moč izvesti, upoštevajoč človeške in finančne zmožnosti 

avtorja magistrske naloge.  

20
 Gre za sistematično naključno vzorčenje (Košmelj 1993b, 74, 138, 183).  
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6.2.3 Kvantitativna metodologija 

Pričujoče podpoglavje je namenjeno predstavitvi kvantitativne metodologije raziskave. V 

nadaljevanju podpoglavja so podrobno predstavljene univariatna, bivariatna in multivariatna 

analiza ter na koncu še zanesljivost, veljavnost in posploševanje raziskave. 

Glede na tip je raziskava temeljna, saj želimo z njo prispevati k razvoju teorije in znanosti na 

obravnavanem področju, njeni rezultati pa bodo tudi javno objavljeni in namenjeni predvsem 

znanstveni in strokovni populaciji (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 26). Raziskava je 

tudi uporabna (aplikativna), saj želimo z njo podati predloge (oz. priporočila) za prakso 

(Kavčič 2006, 64).  

Metodološko raziskavo definiramo kot kvantitativno, v kateri smo z anketnim vprašalnikom 

zbrali kvantitativne podatke, opazovani vzorec je velik in naključno izbran, oblikovani bodo 

natančni numerični rezultati, cilj raziskave pa je testiranje in potrditev hipotez (prav tam, 47–

49). 279 vrnjenih uporabnih anketnih vprašalnikov smo analizirali ter na podlagi lastnosti le-

teh ocenjevali in sklepali o podatkih in lastnostih cele množice oz. populacije (Bajt 1982, 8) – 

o marketinški kulturi in uspešnosti zdravstvenih organizacij v Sloveniji v osnovni, 

zobozdravstveni, specialistični in bolnišnični dejavnosti. 

Pomembna značilnost kvantitativnih tehnik je, da je proces zbiranja podatkov ločen od analize 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 163). Kvantitativno analizo smo izvedli s pomočjo 

programske opreme za analiziranje družboslovnih podatkov SPSS (Statistical Products and 

Service Solutions). Z analizo variance bomo skušali ugotoviti, ali se razvitost marketinške 

kulture med posameznimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev in med posameznimi 

skupinami zaposlenih razlikuje – s tem bomo preverili prvo in drugo hipotezo. S faktorsko 

analizo bomo proučevali povezave v množici opazovanih indikatorjev marketinške kulture, 

tako da bomo poizkušali najti novo množico spremenljivk. Z regresijsko analizo bomo 

proučevali povezanost marketinške kulture z uspešnostjo organizacij v zdravstvu v Sloveniji – 

s tem bomo preverili tretjo hipotezo. 

Izvedli smo naslednje analize: (1) univariatno analizo, in sicer: aritmetično sredino (ki je 

količnik med vsoto vseh vrednosti spremenljivk na populaciji in skupnim številom enot v 

populaciji (Gfk 2008)), standardni odklon, koeficient variabilnosti (ki je razmerje med 

standardnim odklonom in aritmetično sredino (Arh 1990, 74)); (2) bivariatno analizo, in 

sicer: koeficient korelacije (ki meri jakost linearne povezanosti med dvema spremenljivkama 

(Gfk 2008). Če korelacijski koeficient presega vrednost (+/-) 0,26, se razume, da je povezava 

med dvema spremenljivkama zadovoljiva, če pa ta presega vrednost (+/-) 0,51, se razume, da 

je povezava med dvema spremenljivkama dobra (Easterby-Smith, Thorpe in Love 2005, 

175)), studentov t-test (s to metodo preverjamo razlike med aritmetičnima sredinama dveh 

neodvisnih vzorcev (BenSTAT 2011). Najvišja sprejemljiva stopnja tveganja je  = 0,05 

(Kodrič 2005)), analizo variance – ANOVA (ugotavljamo ali se aritmetične sredine razlikujejo 
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od skupine do skupine; je metoda, pri kateri testiramo vpliv ene ali več neodvisnih 

spremenljivk na odvisno spremenljivko (Gfk 2008). Najvišja sprejemljiva stopnja tveganja je 

 = 0,05 (Kodrič 2005)); in (3) multivariatno analizo, in sicer: regresijsko analizo (je 

statistična metoda, ki nam pomaga analizirati odnos med odvisno spremenljivko in eno ali več 

neodvisnimi spremenljivkami. Poleg opisne vloge ima regresijska analiza tudi napovedovalno 

vlogo, ko iz sprejetega modela in ocen njegovih parametrov lahko iz vrednosti neodvisnih 

spremenljivk napovemo vrednost odvisne spremenljivke (Ferligoj 1995, 182–192). Kadar 

proučujemo linearni vpliv ene neodvisne spremenljivke na odvisno, govorimo o enostavni 

linearni regresiji. Ustrezno regresijsko funkcijo zapišemo kot        , pri čemer je   

regresijska konstanta,   pa regresijski koeficient. Ta pove, za koliko enot se v povprečju 

spremeni odvisna spremenljivka, če se neodvisna poveča za eno enoto. Kadar proučujemo 

linearni vpliv več neodvisnih spremenljivk na odvisno, govorimo o multipli linearni regresiji. 

Ustrezno multiplo regresijsko funkcijo zapišemo kot                     , pri 

čemer je   regresijska konstanta,   ,    …    pa so parcialni regresijski koeficienti. 

Uporabili bomo metodi Enter in Forward (Rogelj 2000, 109–117)); in faktorsko analizo (je 

model, s katerim skušamo pojasniti povezave med večjim številom spremenljivk z manjšim 

številom faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti (Kodrič 2005)).  

Zanesljivost, veljavnost in posploševanje raziskave  

Zanesljivost raziskave lahko potrdimo s pričakovanjem, da bi ponovno opravljena raziskava 

dala enake oz. podobne rezultate. Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika je bila izločena 

vpletenost raziskovalca in s tem vpliv na anketirance (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 

74–76, 168). Za ugotavljanje zanesljivosti vprašalnika je uporabljena Chronbachova alfa 

statistika. Rezultati kažejo na veliko zanesljivost instrumenta. Veljavnost raziskave lahko 

potrdimo z dejstvom, da v času izvajanja ni bilo prisotnih nepredvidljivih dogodkov in da tako 

pridobljeni rezultati odražajo dejansko stanje (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 74–76, 

168). Veljavnost raziskave smo povečali s pomočjo triangulacije (prav tam, 181) po virih, 

skupinah: raziskavo smo izvajali na štirih skupinah (vrstah) izvajalcev zdravstvenih storitev 

ter na štirih skupinah (vrstah) zaposlenih pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev. 

Posploševanje v smislu uporabe rezultatov opravljene raziskave – raziskava je vezana na 

dejavnost zdravstva v Sloveniji, in sicer obsega osnovno, zobozdravstveno, specialistično in 

bolnišnično dejavnost, za to področje pa je namenjena tudi uporaba rezultatov. Glede na to, da 

je v raziskavi uporabljen (prilagojeno) instrumentarij Webstrove (Kodrič 2007, 132) za 

merjenje marketinške kulture v (vseh) storitvenih dejavnostih, lahko rezultati opravljene 

raziskave služijo kot primerjava stanja tudi z njimi, tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 74–75).  
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6.2.4 Spremenljivke 

V pričujočem podpoglavju so predstavljene spremenljivke, ki nastopajo v raziskavi. 

Empirični del raziskave je zasnovan na osnovi izsledkov teoretičnega dela raziskave. 59 

vprašanj v anketnem vprašalniku je opredeljevalo marketinško kulturo in ta so bila razdeljena 

na sedem kategorij, kot jih opredeljuje tudi Kodrič (2007, 131–133) pri izvedeni raziskavi v 

slovenskih srednjih šolah ter kot jih tudi podobno opredeljuje Webstrova (prav tam), ki je 

razvila instrumentarij za merjenje posameznih komponent (dimenzij) marketinške kulture. 

Kategorije marketinške kulture so tako naslednje: 

 kakovost storitev (osem vprašanj): vprašanja se nanašajo na predanost zaposlenih 

doseganju čim višje stopnje kakovosti storitev; 

 zadovoljstvo (deset vprašanj): vprašanja se nanašajo na zadovoljstvo zaposlenih oz. 

povezanost tega z zadovoljstvom pacientov, njihovih svojcev in drugih zainteresiranih 

udeležencev; 

 medosebni odnosi (enajst vprašanj): poudarek je na motivaciji zaposlenih, njihovem 

počutju in kadrovski politiki; 

 konkurenčnost (osem vprašanj): vprašanja poskušajo zajeti, ali so zaposleni seznanjeni s 

konkurenčnimi ustanovami, kako prizadevni so pri uvajanju novosti, pridobivanju novih 

pacientov; 

 organiziranost (pet vprašanj): poudarek je na urejenosti in organiziranosti delovnega 

procesa; 

 interno komuniciranje (dvanajst vprašanj): poudarek je na odnosu vodstva do zaposlenih, 

na obliki dialoga s pacienti, njihovimi svojci in drugimi zainteresiranimi udeleženci; 

 inovativnost (pet vprašanj): vprašanja se nanašajo na to, v kolikšni meri so zaposleni oz. 

organizacija dejavni pri uvajanju novosti v proces, pri uvajanju novih programov. 

Anketnemu vprašalniku je bilo dodanih pet vprašanj, ki so se nanašala na uspešnost, kar je cilj 

tudi zdravstvenih organizacij. Indikatorje uspešnosti smo izbrali na podlagi sistema 

uravnoteženih kazalnikov (Kaplan in Norton 1996, 9) (ta je podrobno predstavljen v 

podpoglavju 4.2 in v prilogi 2), jih prilagodili zdravstveni dejavnosti, in ti so: 

 dobičkonosnost, 

 število uspešno realiziranih investicij, 

 obseg sredstev za izobraževanje in usposabljanje, 

 zadovoljstvo pacientov (število pritožb pacientov/število obravnavanih pacientov) in 

 zadovoljstvo zaposlenih (fluktuacija zaposlenih/število zaposlenih). 

Na osnovi vprašalnika so opredeljene spremenljivke (v nadaljevanju tudi indikatorji), ki 

nastopajo v raziskavi, in so prikazane v prilogi 3 (2 Oznaka in opis spremenljivk).  



65 

7 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV EMPIRIČNE RAZISKAVE 

Pričujoče poglavje je namenjeno analizi in interpretaciji podatkov empirične raziskave. V 

začetku so prestavljeni (1) splošni podatki o anketirancih, v nadaljevanju pa so predstavljeni 

rezultati raziskave, in sicer: (2) marketinške kulture in uspešnosti, (3) posameznih dimenzij 

marketinške kulture in uspešnosti ter (4) povezanosti med marketinško kulturo in uspešnostjo.  

Za potrebe razumljivejše razlage rezultatov raziskave poudarjamo predvsem naslednje: 

 Povprečne stopnje strinjanja (aritmetične sredine) so prikazane za posamezne trditve, s 

katerimi smo praviloma merili razvitost marketinške kulture, dimenzij marketinške 

kulture ter uspešnost, kot tudi indikatorjev marketinške kulture in uspešnosti. Pri 

predstavljanju rezultatov raziskave so za spremenljivke oz. indikatorje v preglednicah, 

slikah in besedilu lahko uporabljene tudi oznake spremenljivk; opis teh je podan v prilogi 

3 (2 Oznaka in opis spremenljivk). V preglednicah so (ena, dve ali tri) najvišje povprečne 

stopnje strinjanja označene kot krepko, (ena, dve ali tri) najnižje povprečne stopnje 

strinjanja pa so podčrtane. Poleg so v nekaterih primerih predstavljeni koeficienti 

variabilnosti (v odstotkih) ali standardni odkloni. 

 S Studentovim t-testom je preverjeno, ali obstajajo statistično značilne razlike v 

odgovorih med moškimi in ženskami glede razvitosti marketinške kulture, dimenzij 

marketinške kulture in uspešnosti. Z rezultati analize variance je preverjeno, ali obstajajo 

statistično značilne razlike v razvitosti marketinške kulture, dimenzij marketinške kulture 

in uspešnosti, kot tudi indikatorjev marketinške kulture in uspešnosti, in sicer med 

različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev in med različnimi skupinami 

zaposlenih. V preglednicah so z zvezdico (*) označene tiste postavke, ki izpolnjujejo 

kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

 S faktorsko analizo je ugotovljeno, v koliko faktorjev ali dimenzij marketinške kulture bi 

se združili dejavniki oz. indikatorji marketinške kulture, če ne sledimo teoretično 

opredeljenim dimenzijam marketinške kulture. Pri tem je uporabljena metoda največjega 

verjetja (maximum likelihood). Za osnovno mero zanesljivosti spremenljivk je 

uporabljena Cronbachova alfa statistika. Če Cronbachov koeficient presega vrednost 

0,800, lahko sklepamo, da je merski instrument zanesljiv. 

 Z regresijsko analizo je testirana osrednja hipoteza, da je razvitost marketinške kulture 

povezana z uspešnostjo organizacij. Za testiranje so uporabljene teoretično opredeljene 

dimenzije marketinške kulture (Webster 1992, Kodrič 2007), pa tudi teoretično 

opredeljena uspešnost (Kaplan in Norton 1996). Pri predstavljanju podatkov na slikah so 

z izrazom oz. črko »e« označeni »drugi, neznani (slučajni) vplivi«.  

7.1 Splošni podatki o anketirancih 

V tem podpoglavju so predstavljeni splošni podatki o anketirancih. 
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Rezultati raziskave prikazujejo mnenja vodij anketiranih organizacij v zvezi s proučevano 

vsebino, pri čemer je treba upoštevati, da ti stvarnost zaznavajo in interpretirajo subjektivno.  

V raziskavi smo za analizo proučevanih zaposlenih uporabili dva kriterija, in sicer: (1) javna 

oz. zasebna lastnina; (2) delovno mesto vodje. Glede na javno oz. zasebno lastnino smo 

izvajalce zdravstvenih storitev (v nadaljevanju tudi organizacije) razdelili v štiri skupine: 

bolnišnica, zdravstveni dom, koncesionar in zasebnik. Bolnišnice in zdravstveni domovi 

predstavljajo javne zavode; slednji in koncesionarji pa predstavljajo nepridobitne 

organizacije.  

Glede na delovno mesto (v nadaljevanju tudi skupino zaposlenih) smo vodje oz. managerje 

razdelili v štiri skupine: direktor; strokovni direktor; vodja oddelka – zdravstveni delavec (v 

nadaljevanju magistrske naloge uporabljamo tudi skrajšani izraz, in sicer vodja – zdravstveni 

pa tudi zdravstveni vodja); in vodja oddelka – nezdravstveni delavec (v nadaljevanju 

magistrske naloge uporabljamo tudi skrajšani izraz, in sicer vodja – nezdravstveni pa tudi 

nezdravstveni vodja). Direktorji in strokovni direktorji predstavljajo vršne managerje, 

medtem ko vodje oddelkov – zdravstveni delavci in vodje oddelkov – nezdravstveni delavci 

predstavljajo ostale managerje. V magistrski nalogi za strokovne direktorje in vodje oddelkov 

– zdravstvene delavce uporabljamo izraz medicinsko osebje, medtem ko za direktorje in vodje 

oddelkov – nezdravstvene delavce uporabljamo izraz nemedicinsko osebje.  

Med 279 anketiranimi, ki so vrnili vprašalnik, je bilo približno tretjina moških (36 %) in dve 

tretjini žensk (64 %), kar je pričakovano glede na strukturo zaposlenih v zdravstvu po spolu. 

Preglednica 4: Število anketirancev po spolu in vrsti izvajalca 

Vrsta izvajalca 

Spol 
Skupaj 

Ženski Moški 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%) 

Bolnišnica 80 66,67 40 33,33 120 43,01 

Zdravstveni dom 56 75,68 18 24,32 74 26,52 

Koncesionar 36 52,17 33 47,83 69 24,73 

Zasebnik 6 37,50 10 62,50 16 5,74 

Skupaj 178 63,80 101 36,20 279 100 

 

Na podlagi preglednice 4 vidimo, da je bilo največ anketirancev zaposlenih v bolnišnici, kar 

43 %. Malo več kot četrtino (27 %) je bilo zaposlenih v zdravstvenem domu, le malo manj 

(25 %) je bilo koncesionarjev, zasebnikov pa je bilo najmanj, in sicer 6 %.  
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Preglednica 5: Število anketirancev po spolu in vrsti delovnega mesta 

Vrsta delovnega mesta 

Spol 
Skupaj 

Ženski Moški 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%) 

Direktor 39 43,82 50 56,18 89 31,90 

Strokovni direktor 6 60,00 4 40,00 10 3,58 

Vodja – zdravstveni 84 73,68 30 26,32 114 40,86 

Vodja – nezdravstveni 49 74,24 17 25,76 66 23,66 

Skupaj 178 63,80 101 36,20 279 100 

 

Na podlagi preglednice 5 vidimo, da je bilo med anketiranimi največ vodij oddelkov – 

zdravstvenih delavcev (41 %), nato direktorjev (32 %) in vodij oddelkov – nezdravstvenih 

delavcev (24 %), najmanj pa strokovnih direktorjev (4 %). 

Ob pregledu povprečne stopnje strinjanja s trditvami za marketinško kulturo, posamezne 

dimenzije marketinške kulture kot tudi uspešnost vidimo, da so te v povprečju višje pri 

moških kot pri ženskah. Tudi na podlagi rezultatov t-testa je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike ob primerjavi odgovorov med spoloma (Sig. < 0,05), razen za 

dimenziji marketinške kulture kakovost in organiziranost ne moremo trditi (Sig.  0,05), da 

obstajajo med spoloma statistično značilne razlike (priloga 4).  

Vrednosti povprečnih stopenj strinjanja s trditvami za marketinško kulturo, posamezne 

dimenzije marketinške kulture kot tudi uspešnost so glede na standardne odklone bolj 

homogene pri ženskah kot pri moških, razen za dimenziji marketinške kulture medosebni 

odnosi in organiziranost so te bolj homogene pri moških. Med najbolj razpršenimi so ocene 

pri npr. moških za dimenzijo marketinške kulture inovativnost (standardni odklon je 0,842), 

med najmanj razpršenimi pa so ocene pri npr. ženskah za dimenzijo marketinške kulture 

kakovost (standardni odklon je 0,635) (priloga 4).  

7.2 Rezultati raziskave za marketinško kulturo in uspešnost 

To podpoglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov raziskave za marketinško kulturo in 

uspešnost (priloga 5). V začetku je predstavljena (1) razvitost marketinške kulture in 

uspešnost, v nadaljevanju pa (2) dimenzije marketinške kulture in uspešnost ter (3) faktorska 

analiza za marketinško kulturo. 
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7.2.1 Razvitost marketinške kulture in uspešnost 

V tem podpoglavju je predstavljena razvitost marketinške kulture in uspešnost, in sicer najprej 

skupno, nato pa (1) glede na vrsto izvajalca zdravstvenih storitev in (2) glede na vrsto 

delovnega mesta. 

Na podlagi rezultatov v preglednici 6 (in tudi v preglednici 7) lahko sklepamo na visoko 

stopnjo razvitosti marketinške kulture v zdravstvu v Sloveniji, saj ocena povprečne stopnje 

strinjanja znaša 3,94. Ocena povprečne stopnje strinjanja za uspešnost v zdravstvu v Sloveniji 

je nekoliko nižja, in sicer 3,54. 

Marketinška kultura pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 6 in sliki 2 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori 

med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev glede razvitosti marketinške kulture kot tudi 

uspešnosti. 

Preglednica 6: Razvitost marketinške kulture in uspešnost glede na vrsto izvajalca 

Vrsta izvajalca 

Marketinška kultura Uspešnost 

Povprečna stopnja 

strinjanja 

Koeficient 

variabilnosti  

(v odstotkih) 

Povprečna 

stopnja strinjanja 

Koeficient 

variabilnosti  

(v odstotkih) 

Bolnišnica 3,61 16,80 3,19 21,85 

Zdravstveni dom 3,92 13,21 3,56 20,37 

Koncesionar 4,40 11,24 3,99 18,38 

Zasebnik 4,59 7,71 4,20 13,13 

Skupaj  3,94 16,44 3,54 22,27 

Sig. 0,00*  0,00*  

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja (ki je v navedeni preglednici in tudi v nadaljnjih 

označena kot krepko) je mogoče zaslediti pri zasebnikih (marketinška kultura 4,59 in 

uspešnost 4,20), nato pri koncesionarjih (marketinška kultura 4,40 in uspešnost 3,99), sledi 

zdravstveni dom (marketinška kultura 3,92 in uspešnost 3,56).  

Najnižjo povprečno stopnjo strinjanja (ki je v navedeni preglednici in tudi v nadaljnjih 

označena podčrtano) je mogoče zaslediti pri bolnišnicah (marketinška kultura 3,61 in 

uspešnost 3,19). Čim višje je bila ocenjena povprečna stopnja strinjanja za marketinško 

kulturo pri posameznih izvajalcih, tem višje je bila pri teh ocenjena povprečna stopnja 

strinjanja za uspešnost. 
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Slika 2: Razvitost marketinške kulture in uspešnost glede na vrsto izvajalca 

Koeficient variabilnosti (v odstotkih) je tako pri marketinški kulturi kot pri uspešnosti tem 

nižji, čim višja je povprečno stopnjo strinjanja. Nehomogenost vrednosti povprečnih stopenj 

strinjanja glede na koeficient variabilnosti (v odstotkih) je najvišja pri bolnišnicah, tako pri 

marketinški kulturi (16,80) kot pri uspešnosti (21,85), medtem ko so pri zasebnikih zaposleni 

(anketirani) najbolj homogeni pri ocenah, tako pri marketinški kulturi (7,71) kot pri 

uspešnosti (13,13). 

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike v razvitosti marketinške kulture in uspešnosti med različnimi vrstami izvajalcev 

zdravstvenih storitev (priloga 5, 1). S tem lahko potrdimo prvo postavljeno hipotezo.  

V nadaljevanju navajamo nekatere ugotovitve. Ob primerjavi razvitosti marketinške kulture in 

uspešnosti med izvajalci zdravstvenih storitev, ki so javni zavodi (bolnišnice in zdravstveni 

domovi), in tistimi, ki niso javni zavodi (koncesionarji in zasebniki), se izkaže, da je za javne 

zavode značilna nižja povprečna stopnja strinjanja, kar je v skladu s pričakovanji, da bi za 

javne zavode lahko pričakovali vase naravnano oziroma »nemarketinško« ravnanje (kar 

navajajo tudi drugi avtorji npr. Kotler (1996), Gainer in Padanyi (2005), in je podrobno 

obravnavano v tretjem poglavju). Navedena ugotovitev raziskave je, poleg ostalih dejavnikov 

(upoštevajoč, da je cilj dobiček), lahko tudi posledica manjšega kolektiva, v katerem je med 

zaposlenimi pričakovati razmeroma večje sodelovanje in medsebojno vplivanje ter s tem 

učinkovitejša izmenjava informacij in lažja vpeljava sprememb v načinu razmišljanja in 

delovanja.  

Vendar kljub temu na podlagi rezultatov lahko sklepamo na sorazmerno visoko stopnjo 

razvitosti marketinške kulture v slovenskih zdravstvenih javnih zavodi; nekoliko višja je v 
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zdravstvenih domovih (3,92) kot v bolnišnicah (3,61), ocene povprečnih stopenj strinjanja pri 

vseh dimenzijah pa se uvrščajo na interval od 3,49 do 4,08 (preglednica 9). Podobno lahko na 

podlagi rezultatov sklepamo na sorazmerno visoko stopnjo razvitosti marketinške kulture v 

slovenskih zdravstvenih nepridobitnih organizacijah; nekoliko višja je pri koncesionarjih 

(4,40) kot pri javnih zavodih, ocene povprečnih stopenj strinjanja pri vseh dimenzijah pa so v 

intervalu od 3,49 do 4,60 (preglednica 9). Na podlagi raziskave s področja šolstva podobne 

ugotovitve navaja tudi Kodrič (2007), in sicer, da je stopnja razvitosti marketinške kulture 

med izbranimi slovenskimi srednjimi šolami razmeroma visoka (3,82). 

Marketinška kultura pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 7 in na sliki 3 lahko ugotovimo razlike tudi med odgovori 

med posameznimi skupinami zaposlenih glede razvitosti marketinške kulture kot tudi 

uspešnosti. 

Preglednica 7: Razvitost marketinške kulture in uspešnost glede na vrsto delovnega 

mesta 

Vrsta delovnega mesta 

Marketinška kultura Uspešnost 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Koeficient 

variabilnosti  

(v %) 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Koeficient 

variabilnosti  

(v %) 

Direktor 4,40 10,26 3,92 17,19 

Strokovni direktor 4,11 11,41 4,04 12,52 

Vodja – zdravstveni  3,75 17,52 3,33 24,16 

Vodja – nezdravstveni  3,65 15,17 3,33 21,86 

Skupaj 3,94 16,44 3,54 22,27 

Sig. 0,00*   0,00*  

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja je mogoče zaslediti pri direktorjih (marketinška kultura 

4,40 in uspešnost 3,92), nato pri strokovnih direktorjih (marketinška kultura 4,11 in uspešnost 

4,04 – ta je višja kot pri direktorjih), sledijo pa s podobno povprečno stopnjo strinjanja vodje 

– zdravstveni delavci (marketinška kultura 3,75 in uspešnost 3,33) in vodje – nezdravstveni 

delavci (marketinška kultura 3,65 in uspešnost 3,33 – ta je enaka kot pri vodjih – 

zdravstvenih).  

Pri pregledu povprečnih stopenj strinjanja s trditvami za uspešnost ugotovimo, da je ta v 

povprečju večinoma tem višja, čim višja je povprečna stopnja strinjanja s trditvami za 

marketinško kulturo. 
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Slika 3: Razvitost marketinške kulture in uspešnost glede na vrsto delovnega mesta 

Nehomogenost vrednosti povprečnih stopenj strinjanja s trditvami glede na koeficient 

variabilnosti (v odstotkih) je najvišja pri vodjih – zdravstvenih delavcih, tako pri marketinški 

kulturi (24,16) kot pri uspešnosti (17,52). Medtem pa so anketirani najbolj homogeni pri 

ocenah: pri direktorjih, ko gre za marketinško kulturo (10,26), in pri strokovnih direktorjih, ko 

gre za uspešnost (12,52).  

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike v razvitosti marketinške kulture in uspešnosti med različnimi skupinami zaposlenih 

(priloga 5, 1). S tem lahko potrdimo drugo postavljeno hipotezo. 

Ugotavljamo, da je višjo povprečno stopnjo strinjanja, tako za marketinško kulturo kot tudi za 

uspešnost, mogoče zaslediti pri vršnih managerjih (direktorjih in strokovnih direktorjih) kot 

pri ostalih managerjih (vodjih – zdravstvenih delavcih in vodjih – nezdravstvenih delavcih).  

Pri vršnih managerjih je povprečna stopnja strinjanja s trditvami glede razvitosti marketinške 

kulture višja pri nemedicinskem osebju oz. direktorjih, povprečna stopnja strinjanja s 

trditvami za uspešnost pa pri medicinskem osebju oz. strokovnih direktorjih. Predvidevamo 

lahko, da so strokovni direktorji glede na to, da delujejo na »terenu«, bolj (kot direktorji) 

seznanjeni s situacijo oz. razmerami v organizaciji in da na ta način lahko bolj »realno« 

ocenjujejo marketinško kulturo; po drugi strani pa lahko predvidevamo, da so direktorji bolj 

(kot strokovni direktorji) seznanjeni s kazalniki uspešnosti in da na ta način lahko bolj 

»realno« ocenjujejo uspešnost. Pri ostalih managerjih je povprečna stopnja strinjanja s 

trditvami glede razvitosti marketinške kulture višja pri medicinskem osebju (približujejo se 

strokovnim direktorjem), medtem ko uspešnost ocenjujejo enako. 
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7.2.2 Dimenzije marketinške kulture in uspešnost 

V tem podpoglavju je predstavljena povprečna stopnja strinjanja pri posameznih dimenzijah 

marketinške kulture in uspešnosti, in sicer najprej skupno, nato pa (1) pri posameznih vrstah 

izvajalcev zdravstvenih storitev ter (2) pri posameznih vrstah delovnega mesta.  

Na podlagi rezultatov v preglednici 8 vidimo, da so razlike med odgovori v okviru 

posameznih dimenzij razmeroma majhne. 

Preglednica 8: Povprečna stopnja strinjanja in variabilnost odgovorov po dimenzijah 

marketinške kulture in uspešnosti 

Dimenzija 

Najnižja 

povprečna stopnja 

strinjanja 

Najvišja 

povprečna stopnja 

strinjanja 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Koeficient 

variabilnosti 

(v %) 

Kakovost 1,75 5,00 3,99 16,78 

Zadovoljstvo 1,50 5,00 3,80 17,74 

Medosebni odnosi 1,55 5,00 3,96 20,69 

Konkurenčnost 1,75 5,00 3,98 18,34 

Organiziranost 1,60 5,00 4,00 19,44 

Interno komuniciranje 1,83 5,00 3,98 18,84 

Inovativnost 1,80 5,00 3,91 20,05 

Skupaj  2,66 5,00 3,94 16,44 

Uspešnost 1,40 5,00 3,54 22,27 

 

Ocene povprečnih stopenj strinjanja so pri vseh dimenzijah marketinške kulture višje oz. 

enake 3,80. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za dimenzijo zadovoljstvo 

(3,80), sledi inovativnost (3,91), medosebni odnosi (3,96), nato konkurenčnost in interno 

komuniciranje (3,98) ter najvišja pri dimenziji kakovost (3,99) in organiziranost (4,00).  

Nehomogenost vrednosti povprečnih stopenj strinjanja glede na koeficient variabilnosti (v 

odstotkih) je pri dimenzijah marketinške kulture najvišja pri medosebnih odnosih (20,69), 

medtem pa so zaposleni (anketirani) najbolj homogeni pri ocenah pri kakovosti (16,78). 

Koeficient variabilnosti (v odstotkih) ima pri marketinški kulturi vrednost 16,44, medtem ko 

je pri uspešnosti izmed navedenih najvišji (22,27).  

Dimenzije marketinške kulture pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 9 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev tudi glede posameznih dimenzij marketinške 

kulture. 
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Preglednica 9: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni dimenziji marketinške 

kulture in uspešnosti pri posameznih vrstah izvajalcev 

Vrsta izvajalca 1.KA 2.ZA 3.MO 4.KO 5.OR 6.IK 7.IN Skupaj 8.US 

Bolnišnica 3,69 3,66 3,49 3,57 3,63 3,60 3,62 3,61 3,19 

Zdravstveni dom 3,95 3,67 3,97 4,05 3,94 4,08 3,83 3,92 3,56 

Koncesionar 4,42 4,08 4,60 4,49 4,55 4,37 4,31 4,41 3,99 

Zasebnik 4,57 4,21 4,71 4,65 4,63 4,68 4,69 4,59 4,20 

Skupaj 3,99 3,80 3,96 3,98 4,00 3,98 3,91 3,94 3,54 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

V bolnišnicah je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za dimenziji medosebni 

odnosi (3,49) in konkurenčnost (3,57), najvišja pa za dimenziji zadovoljstvo (3,66) in 

kakovost (3,69). V zdravstvenih domovih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja 

ocenjena za dimenziji zadovoljstvo (3,67) in inovativnost (3,83), najvišja pa za dimenziji 

konkurenčnost (4,05) in interno komuniciranje (4,08). Pri koncesionarjih je bila najnižja 

povprečna stopnja strinjanja ocenjena za dimenziji zadovoljstvo (4,08) in inovativnost (4,31), 

najvišja pa za dimenziji organiziranost (4,55) in medosebni odnosi (4,60). Pri zasebnikih je 

bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za dimenziji zadovoljstvo (4,21) in 

kakovost (4,57), najvišja pa za dimenziji inovativnost (4,69) in medosebni odnosi (4,71).  

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike v razvitosti posameznih dimenzij marketinške kulture in uspešnosti med različnimi 

vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev (priloga 5, 1). S tem še dodatno potrdimo prvi del 

prve postavljene hipoteze.  

V nadaljevanju navajamo nekatere ugotovitve. Pri pregledu povprečnih stopenj strinjanja s 

trditvami glede posameznih dimenzij marketinško kulturo ugotavljamo, da so med izvajalci 

zdravstvenih storitev razlike, tudi nasprotujoče si (najnižje nasproti najvišje), kot npr.: 

medtem ko bolnišnice najvišje ocenjujejo dimenzijo kakovost, to dimenzijo zasebniki 

ocenjujejo kot drugo najnižjo; medtem ko bolnišnice drugo najvišje ocenjuje dimenzijo 

zadovoljstvo, to ostali trije izvajalci ocenjujejo kot najnižjo; medtem ko bolnišnice najnižje 

ocenjujejo dimenzijo medosebni odnosi, to koncesionarji in zasebniki ocenjujejo kot najvišjo; 

medtem ko bolnišnice drugo najnižje ocenjujejo dimenzijo konkurenčnost, to zdravstveni 

domovi ocenjujejo drugo najvišjo; medtem ko zasebniki drugo najvišje ocenjuje dimenzijo 

inovativnost, to zdravstveni domovi in koncesionarji ocenjujejo drugo najnižjo. Glede 

navedenega ugotavljamo, da gre v večini primerov za bolnišnice, iz česar lahko sklepamo, da 

se marketinška kultura v bolnišnicah najbolj razlikuje (oz. je »najbolj drugačna«) od 

marketinške kulture pri ostalih treh izvajalcih zdravstvenih storitev. 
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Dimenzije marketinške kulture pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 10 vidimo, da obstajajo razlike v odgovorih med 

posameznimi skupinami zaposlenih tudi glede posameznih dimenzij marketinške kulture. 

Preglednica 10: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni dimenziji marketinške 

kulture in uspešnosti ter vrsti delovnega mesta 

Vrsta delovnega mesta 1.KA 2.ZA 3.MO 4.KO 5.OR 6.IK 7.IN Skupaj 8.US 

Direktor 4,40 4,07 4,63 4,49 4,43 4,44 4,29 4,39 3,92 

Strokovni direktor 3,96 3,98 4,16 4,24 4,06 4,24 4,18 4,12 4,04 

Vodja – zdravstveni  3,87 3,70 3,67 3,72 3,85 3,76 3,69 3,75 3,33 

Vodja – nezdravstveni  3,66 3,57 3,53 3,71 3,65 3,70 3,72 3,65 3,33 

Skupaj 3,99 3,80 3,96 3,98 4,00 3,98 3,91 3,94 3,54 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Pri direktorjih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za dimenziji zadovoljstvo 

(4,07) in inovativnost (4,29), najvišja pa za dimenziji konkurenčnost (4,49) in medosebni 

odnosi (4,63). Pri strokovnih direktorjih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za dimenziji kakovost (3,96) in zadovoljstvo (3,98), najvišja pa za dimenziji konkurenčnost 

(4,24) in interno komuniciranje (4,24). Pri vodjih oddelkov – zdravstvenih delavcih je bila 

najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za dimenziji medosebni odnosi (3,67) in 

inovativnost (3,69), najvišja pa za dimenziji organiziranost (3,85) in kakovost (3,87). Pri 

vodjih oddelkov – nezdravstvenih delavcih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja 

ocenjena za dimenziji medosebni odnosi (3,53) in zadovoljstvo (3,57), najvišja pa za 

dimenziji konkurenčnost (3,71) in inovativnost (3,72).  

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike v razvitosti posameznih dimenzij marketinške kulture in uspešnosti med različnimi 

skupinami zaposlenih (priloga 5, 1). S tem še dodatno potrdimo drugi del prve postavljene 

hipoteze. 

V nadaljevanju navajamo nekatere ugotovitve. Pri pregledu povprečnih stopenj strinjanja s 

trditvami glede posameznih dimenzij marketinške kulture ugotavljamo, da so med vrstami 

delovnega mesta oz. med skupinami zaposlenih razlike, tudi nasprotujoče si (najnižje nasproti 

najvišje), kot npr.: medtem ko zdravstveni in nezdravstveni vodje najnižje ocenjujejo 

dimenzijo medosebni odnosi, to direktorji ocenjujejo najvišje; medtem ko strokovni direktorji 

najnižje ocenjujejo dimenzijo kakovost, to vodje – zdravstveni ocenjujejo najvišje; medtem 

ko direktorji in vodje – zdravstveni med najnižjimi ocenjujejo dimenzijo inovativnost, to 

vodje – nezdravstveni ocenjujejo najvišje. Te ugotovitve in prikazane stopnje strinjanja tako 

podajo informacije za lažje odločanje, kam in kako načrtovati in izvajati nadaljnje aktivnosti v 

smeri vplivanja na vedenje zaposlenih oz. razvoja marketinške kulture; pri tem je npr. 
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pomembna dimenzija medosebni odnosi. Ugotavljamo, da je bila pri treh vrstah zaposlenih, in 

sicer pri direktorjih, strokovnih direktorjih in vodjih – nezdravstvenih delavcih (torej razen pri 

vodjih – zdravstvenih delavcih) med najnižjimi povprečnimi stopnjami strinjanja ocenjena 

dimenzija zadovoljstvo, medtem ko je bila med najvišjimi povprečnimi stopnjami strinjanja 

ocenjena dimenzija konkurenčnost. Glede navedenega lahko sklepamo, da se marketinška 

kultura pri vodjih oddelkov – zdravstvenih delavcih najbolj razlikuje (oz. je »najbolj 

drugačna«) od marketinške kulture pri ostalih treh vrst zaposlenih. 

7.2.3 Faktorska analiza za marketinško kulturo 

Faktorska analiza za marketinško kulturo – indikatorji so dimenzije marketinške kulture  

S pomočjo faktorske analize (priloga 5, 2) smo poskušali ugotoviti, ali obstajajo določeni 

skupni dejavniki (faktorji), s pomočjo katerih je mogoče pojasniti razvitost marketinške 

kulture. Zanima nas, v koliko faktorjev ali dimenzij marketinške kulture bi se združili 

dejavniki oz. indikatorji marketinške kulture, če ne sledimo teoretično opredeljeni marketinški 

kulturi in dimenzijam marketinške kulture. 

Vključenih je bilo sedem indikatorjev oz. spremenljivk, in sicer sedem dimenzij marketinške 

kulture, s katerimi smo oblikovali še korelacijsko matriko, na podlagi katere smo ugotovili, da 

je povezanost med različnimi dimenzijami marketinške kulture relativno visoka (Pearsonov 

koeficient korelacije je večji od 0,58 in kar lahko trdimo pri stopnji tveganja Sig. 0,00), kar 

pomeni, da na dimenzije marketinške kulture v zelo majhni meri vplivajo specifični dejavniki. 

Na podlagi ocen komunalitet je bilo mogoče ugotoviti visoke deleže (več kot 58 %) 

pojasnjene variance s skupnim faktorjem pri vseh indikatorjih. Faktorskemu modelu smo 

določili en faktor, s katerim lahko pojasnimo 76 % variabilnosti spremenljivk, kar lahko 

ugotovimo tudi na podlagi Scree diagrama (krivulja se močneje prelomi). Vse ocene 

faktorskih uteži so zelo visoke (večje od 0,76), kar pomeni, da ima faktor močan vpliv na 

indikatorje.  

Za osnovno mero zanesljivosti vprašalnika smo uporabili Cronbachovo alfa statistiko. Izračun 

Cronbachov alfa je precej velik (0,95) (priloga 5, 2), kar kaže na veliko zanesljivost 

instrumenta. Glede na to lahko marketinško kulturo pojasnimo z enim faktorjem, ki ga 

označimo kot razvitost marketinške kulture. Kot smo že zapisali, smo pri raziskavi upoštevali 

predhodne raziskave, ki temeljijo na instrumentariju Webstrove (1992), in na podlagi katerega 

marketinško kulturo prikažemo s sedmimi dimenzijami, kot jih navaja Kodrič (2007). 
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Faktorska analiza za marketinško kulturo – indikatorji so odgovori na vprašanja od X11 do 

X75  

Z namenom primerjati rezultate raziskave z rezultati že omenjenih raziskav, ki so uporabljali 

instrumentarij Webstrove, smo izvedli tudi faktorsko analizo z vsemi 59 odgovori na 

vprašanja o marketinški kulturi. Webstrova je v svojih študijah pokazala, da se marketinška 

kultura kaže v več dimenzijah, pri čemer se za posamezne dimenzije predpostavlja, da so 

medsebojno neodvisne (kar je podrobno obravnavano v podpoglavju 4.4). V nasprotju s temi 

rezultati pa na vzorcu izvajalcev zdravstvenih storitev v Sloveniji na podlagi korelacijske 

matrike ugotovimo statistično značilne visoke stopnje korelacije med dimenzijami 

marketinške kulture in med posameznimi odgovori. Zato je marketinška kultura lahko 

večdimenzionalna, vendar ni mogoče govoriti o neodvisnosti posameznih dimenzij. Tudi pri 

raziskavi marketinške kulture na slovenskih srednjih šolah so bile ugotovitve podobne 

(Kodrič 2007). 

S pomočjo faktorske analize (priloga 5,3) smo poskušali ugotoviti, ali indikatorji merijo eno 

dimenzijo marketinške kulture ali več. Zanima nas, v koliko faktorjev ali dimenzij 

marketinške kulture bi se združili dejavniki oz. indikatorji marketinške kulture, če ne sledimo 

teoretično opredeljenim dimenzijam marketinške kulture. Vključenih je bilo 59 indikatorjev 

oz. spremenljivk, in sicer odgovori na vprašanja od X11 do X75, s katerimi smo oblikovali še 

korelacijsko matriko, na podlagi katere smo ugotovili (kot je zgoraj že zapisano), da je 

povezanost med različnimi indikatorji v večini primerov srednje visoka (Pearsonov koeficient 

korelacije je večji od 0,3 in kar lahko trdimo pri stopnji tveganja Sig. 0,00).  

Ko izvedemo faktorsko analizo brez v naprej določenega števila faktorjev, je analiza prikazala 

osem faktorjev, s katerimi lahko pojasnimo 70 % celotne variabilnosti pojava. Za prvi faktor 

so razvidne višje uteži kot pri ostalih sedmih faktorjih, in sicer pri vseh indikatorjih, razen pri 

treh indikatorjih, ki so X23, X28 in X64.  

Zato smo dodatno preverili rezultate analize v primeru vnaprej določenih dveh faktorjev, 

vendar rezultati niso bili primerni, saj so bile v drugem faktorju razvidne nižje uteži kot v 

prvem faktorju za vse indikatorje, razen za indikator X28, ki je bil le malenkost višji. Zato se 

na podlagi Scree diagrama odločimo, da model ocenimo z enim faktorjem (krivulja se 

močneje prelomi) (priloga 5, 3), saj z njim lahko pojasnimo kar 47 % celotne variabilnosti v 

vzorcu. Na podlagi ocen komunalitet je bilo mogoče ugotoviti srednje visoke deleže (več kot 

30 %) pojasnjene variance s skupnim faktorjem pri vseh indikatorjih, ocene faktorskih uteži 

pa so vse visoke (večje od 0,50), kar pomeni, da ima faktor močan vpliv na indikatorje. 

Navedeno pa ne velja za šest indikatorjev, in sicer X13, X23, X28, X29, X48 in X64, kar je 

bilo že predhodno nakazano. Te indikatorje bi lahko imenovali »spremljanje oz. natančno 

merjene in nadzirani indikatorji marketinške kulture«, za katere bi lahko podali ugotovitev, da 

njihove ocene odstopajo od ostalih ocen indikator. V modelu lahko obdržimo tudi te 
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indikatorje. Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,98), kar kaže na veliko zanesljivost 

instrumenta (priloga 5, 3).  

Vendar smo dodatno preverili rezultate analize, če smo teh šest indikatorjev izločili iz modela 

(priloga 5, 4). Sedaj lahko ugotovimo, da z enim faktorjem pojasnimo 51 % (nekaj več kot 

polovico) celotne variabilnosti v vzorcu, kar je za 4 % več kot v predhodnem primeru, ko iz 

modela nismo izključili teh šestih faktorjev. Na podlagi ocen komunalitet je bilo mogoče 

ugotoviti srednje visoke deleže (več kot 30 %) pojasnjene variance s skupnim faktorjem pri 

vseh indikatorjih, ocene faktorskih uteži pa so vse visoke (večje od 0,54), kar pomeni, da ima 

faktor močan vpliv na indikatorje. Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,98), kar kaže na 

veliko zanesljivost instrumenta (priloga 5, 4).  

Kot je bilo v tem poglavju že navedeno, v regresijski analizi upoštevamo vse indikatorje; torej 

nobenega ne izločimo. Na podlagi ugotovitve bi kazalo proučiti možnost, ali je morda 

uporabljeni vprašalnik Webstrove za nadaljnje študije marketinške kulture v slovenskem 

okolju smiselno poenostaviti, in sicer tako na področju zdravstva kot morda tudi v drugih 

storitvenih organizacijah, o čemer poglobljeno pišemo v poglavju 8 in tudi 9. 

7.3 Rezultati raziskave za posamezne dimenzije marketinške kulture in uspešnost 

V tem podpoglavju so predstavljeni rezultati raziskave za posamezne dimenzije marketinške 

kulture in uspešnost organizacij (priloga 6), in sicer najprej skupno, nato pa še pri posameznih 

vrstah izvajalcev zdravstvenih storitev ter vrstah delovnega mesta. Poglavje je tako razdeljeno 

glede na posamezne dimenzije marketinške kulture na naslednja podpoglavja: (1) kakovost, 

(2) zadovoljstvo, (3) medosebni odnosi, (4) konkurenčnost, (5) organiziranost, (6) interno 

komuniciranje in (7) inovativnost. Na koncu je predstavljena še (8) uspešnost. 

7.3.1 Kakovost 

Na podlagi rezultatov v preglednici 11 in tudi v preglednici 12 vidimo, da obstajajo razlike 

med odgovori tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture kakovost. 

Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikatorja X13 – »V organizaciji 

načrtno merimo in nadziramo kakovost dela zaposlenih« (3,29) in X11 – »V organizaciji je 

natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo zaposlenih« (3,72), najvišja pa za 

indikatorja X16 – »Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva organizacije« 

(4,24) in X15 – »Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu 

organizacije« (4,36).  

Opis ostalih oznak spremenljivk oz. indikatorjev v preglednici 11, kot tudi v naslednjih 

preglednicah in slikah, pa tudi v besedilu, je v prilogi 3 (2 Oznaka in opis spremenljivk).  
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Kakovost pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 11 vidimo, da so razlike med odgovori med posameznimi 

izvajalci zdravstvenih storitev tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške 

kulture kakovost. 

Preglednica 11: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije kakovost 

pri posameznih vrstah izvajalcev 

Vrsta izvajalca X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 Skupaj 

Bolnišnica 3,35 3,53 3,14 3,88 4,07 3,98 3,63 3,92 3,69 

Zdravstveni dom 3,57 4,09 3,01 4,08 4,41 4,19 4,05 4,15 3,95 

Koncesionar 4,38 4,59 3,64 4,59 4,75 4,64 4,23 4,55 4,42 

Zasebnik 4,44 4,63 4,13 4,69 4,69 4,69 4,69 4,63 4,57 

Skupaj 3,72 4,01 3,29 4,16 4,36 4,24 3,95 4,18 3,99 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

V bolnišnicah je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikatorja X13 – »V 

organizaciji načrtno merimo in nadziramo kakovost dela zaposlenih« (3,14) in X11 – »V 

organizaciji je natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo zaposlenih« (3,35), 

najvišja pa za indikatorja X16 – »Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva 

organizacije« (3,98) in X15 – »Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v 

podobi/imidžu organizacije« (4,07).  

Navedeni indikatorji so bili ravno tako ocenjeni z najnižjo oz. najvišjo stopnjo strinjanja tudi 

v zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih in zasebnikih (manjša sprememba je le pri 

koncesionarjih, kjer je druga najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator X17, 

X11 pa tretja).  

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture kakovost med različnimi vrstami 

izvajalcev zdravstvenih storitev (priloga 6, 1).  

Kakovost pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 12 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi skupinami zaposlenih tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije 

marketinške kulture kakovost. 
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Preglednica 12: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije kakovost 

ter vrsti delovnega mesta 

Vrsta delovnega mesta X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 Skupaj 

Direktor 4,18 4,65 3,60 4,58 4,71 4,57 4,40 4,46 4,40 

Strokovni direktor 3,90 4,20 3,30 4,10 4,30 3,90 3,90 4,10 3,96 

Vodja – zdravstveni  3,60 3,73 3,16 4,09 4,29 4,11 3,82 4,13 3,87 

Vodja – nezdravstveni  3,30 3,59 3,09 3,71 4,03 4,08 3,56 3,88 3,66 

Skupaj 3,72 4,01 3,29 4,16 4,36 4,24 3,95 4,18 3,99 

Sig. 0,00* 0,00* 0,02* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Pri direktorjih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikatorja X13 – »V 

organizaciji načrtno merimo in nadziramo kakovost dela zaposlenih« (3,60) in X11 – »V 

organizaciji je natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo zaposlenih« (4,18), 

najvišja pa za indikatorja X14 – »Zaposleni se osredotočamo na izražene potrebe, želje in 

stališča pacientov, njihovih svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev« (4,58) in X15 – 

»Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu organizacije« (4,71). 

Indikatorja X13 in X11 pa sta bila ravno tako ocenjena z najnižjo stopnjo strinjanja tudi v 

zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih in zasebnikih. Indikator X15 pa je bil ravno tako 

ocenjen z najvišjo stopnjo strinjanja v zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih, pri 

zasebnikih pa je bil na drugem mestu (takoj za X16). 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 1) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture kakovost med 

različnimi skupinami zaposlenih.  

Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,86), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta 

(priloga 6, 1). Indikatorje kakovosti pojasnimo z enim faktorjem, ki ga označimo kot 

dimenzija marketinške kulture kakovost (glej Scree diagram v prilogi 6, 1). 

7.3.2 Zadovoljstvo 

Na podlagi rezultatov v preglednici 13 in tudi v preglednici 14 vidimo, da so razlike med 

odgovori tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture zadovoljstvo. 

Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikatorja X28 – »V organizaciji 

načrtno spremljamo aktivnosti konkurenčnih zdravstvenih organizacij« (2,97) in X29 – »Po 

zaključku zdravljenja v naši organizaciji spremljamo zadovoljstvo pacientov« (3,25), najvišja 

pa za indikatorja X26 – »Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja pacientov, svojcev 

in drugih zainteresiranih udeležencev« (4,34) in X25 – »Zaposleni verjamemo, da se naše 

vedenje odraža v zadovoljstvu pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev« 

(4,35).  
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Zadovoljstvo pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 13 vidimo, da so razlike med odgovori med posameznimi 

izvajalci zdravstvenih storitev glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture 

zadovoljstvo. 

V bolnišnicah, zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih in pri zasebnikih je bila najnižja 

povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikatorja X28 – »V organizaciji načrtno 

spremljamo aktivnosti konkurenčnih zdravstvenih organizacij« in X29 – »Po zaključku 

zdravljenja v naši organizaciji spremljamo zadovoljstvo pacientov«, med najvišjimi pa za 

indikatorja X26 – »Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja pacientov, svojcev in 

drugih zainteresiranih udeležencev« in X25 – »Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje 

odraža v zadovoljstvu pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev« (manjša 

sprememba je le pri zasebnikih, kjer je še višja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za 

indikator X27).  

Preglednica 13: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

zadovoljstvo pri posameznih vrstah izvajalcev 

Vrsta izv. X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X210 Skupaj 

Bolnišnica 3,57 3,81 3,67 3,64 4,12 4,10 3,81 3,21 3,19 3,50 3,66 

Zdrav. dom 3,62 4,12 3,26 3,53 4,41 4,30 4,20 2,81 2,96 3,49 3,67 

Koncesionar 4,29 4,67 3,42 4,14 4,65 4,72 4,49 2,72 3,58 4,12 4,08 

Zasebnik 4,44 4,63 3,88 4,13 4,63 4,63 4,69 3,00 3,69 4,38 4,21 

Skupaj 3,81 4,15 3,51 3,76 4,35 4,34 4,13 2,97 3,25 3,70 3,80 

Sig. 0,00* 0,00* 0,05 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,03* 0,01* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 2) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture zadovoljstvo med 

različnimi izvajalci marketinške kulture, razen za indikator X23 – »V organizaciji načrtno 

merimo in nadziramo zadovoljstvo pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev« 

ne moremo trditi, da obstajajo statistično značilne razlike med njimi. Izvajalci so si bili enotni 

glede tega indikatorja, ki so ga ocenili med nižjimi v tej kategoriji (kar je za bolnišnice glede 

na njihovo povprečno oceno ocenjeno povprečno visoko). 

Zadovoljstvo pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 14 vidimo, da so razlike med odgovori med posameznimi 

skupinami zaposlenih glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture 

zadovoljstvo. 
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Pri vseh skupinah zaposlenih sta bili najnižji povprečni stopnji strinjanja ocenjeni za 

indikatorja X28 – »V organizaciji načrtno spremljamo aktivnosti konkurenčnih zdravstvenih 

organizacij« (druga najnižja je bila pri direktorjih za indikator X23 – »V organizaciji načrtno 

merimo in nadziramo zadovoljstvo pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev«) 

in X29 – »Po zaključku zdravljenja v naši organizaciji spremljamo zadovoljstvo pacientov«. 

Pri vseh skupinah zaposlenih sta bili najvišji povprečni stopnji strinjanja ocenjeni za 

indikatorja X26 – »Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja pacientov, svojcev in 

drugih zainteresiranih udeležencev« (druga najvišja je bila pri strokovnih direktorjih za 

indikator X22 – »Vodstvo organizacije je predano zagotavljanju zadovoljstva pacientov, 

svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev«) in X25 – »Zaposleni verjamemo, da se naše 

vedenje odraža v zadovoljstvu pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev«.  

Preglednica 14: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

zadovoljstvo ter vrsti delovnega mesta 

Vrsta del. 

mesta 
X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X210 Skupaj 

Direktor 4,19 4,65 3,49 4,08 4,63 4,65 4,61 2,82 3,57 4,03 4,07 

Strokovni 

direktor 

4,20 4,40 4,10 4,00 4,50 4,30 4,20 3,10 3,20 3,80 3,98 

Vodja – 

zdravstveni  

3,67 3,98 3,49 3,65 4,31 4,32 3,95 2,99 3,10 3,55 3,70 

Vodja – 

nezdravstv.  

3,48 3,73 3,47 3,50 4,05 3,95 3,80 3,12 3,11 3,48 3,57 

Skupaj 3,81 4,15 3,51 3,76 4,35 4,34 4,13 2,97 3,25 3,70 3,80 

Sig. 0,00* 0,00* 0,44 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,46 0,02* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 2) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture zadovoljstvo med 

različnimi skupinami zaposlenih, razen za indikatorja X23 in X28 ne moremo trditi, da 

obstajajo statistično značilne razlike med njimi. Izvajalci so si bili enotni glede teh dveh 

indikatorjev in so jih ocenili med najnižjimi v tej kategoriji.  

Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,87), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta 

(priloga 6, 2). Indikatorje zadovoljstva pojasnimo z enim faktorjem, ki ga označimo kot 

dimenzija marketinške kulture zadovoljstvo (glej Scree diagram v prilogi 6, 2). 

7.3.3 Medosebni odnosi 

Na podlagi rezultatov v preglednici 15 in tudi v preglednici 16 vidimo, da so razlike med 

odgovori tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture medosebni 

odnosi. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikator X31 – »Vodstvo 

organizacije upošteva občutke sodelavcev« in indikator X32 – »V organizaciji se vsak 
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zaposleni počuti kot pomemben del organizacije«, najvišja pa za indikator X37 – »V 

organizaciji upoštevamo občutke pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev« 

(4,13) in indikator X38 – »V organizaciji je pomemben vsak pacient, svojec in drug 

zainteresiran udeleženec« (4,32). 

Medosebni odnosi pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 15 opazimo razlike med odgovori med posameznimi 

izvajalci zdravstvenih storitev tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške 

kulture medosebni odnosi. 

Preglednica 15: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

medosebni odnosi pri posameznih vrstah izvajalcev 

Vrsta izvaja. X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X310 X311 Skupaj 

Bolnišnica 3,13 3,12 3,25 3,37 3,28 3,53 3,85 4,06 3,71 3,68 3,38 3,49 

Zdrav. dom 3,84 3,58 3,93 4,08 3,93 4,01 4,08 4,26 4,03 4,23 3,74 3,97 

Koncesionar 4,62 4,70 4,64 4,59 4,70 4,45 4,55 4,75 4,45 4,58 4,57 4,60 

Zasebnik 4,81 4,81 4,75 4,63 4,81 4,69 4,69 4,75 4,50 4,63 4,69 4,71 

Skupaj 3,78 3,73 3,86 3,93 3,89 3,95 4,13 4,32 4,02 4,10 3,85 3,96 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

V bolnišnicah in zdravstvenih domovih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za indikator X32 – »V organizaciji se vsak zaposlen počuti kot pomemben del organizacije«, 

medtem ko je bil ta indikator pri zasebnikih ocenjen z najvišjo povprečno stopnjo strinjanja, 

pri koncesionarjih pa z drugo najvišjo. Druga najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila v 

bolnišnicah ocenjena za indikator X31 – »Vodstvo organizacije upošteva občutke 

sodelavcev«, ki je v zdravstvenih domovih tretja najnižja (druga najnižja pa za indikator X311 

– »V organizaciji si zaposleni, pacienti, svojci in drugi zainteresirani udeleženci med seboj 

zaupamo«), medtem ko je bil ta indikator pri zasebnikih ocenjen z najvišjo povprečno stopnjo 

strinjanja. V bolnišnicah, zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih je bila najvišja 

povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator X38 – »V organizaciji je pomemben vsak 

pacient, svojec in drug zainteresiran udeleženec«. Pri koncesionarjih in zasebnikih je bila 

najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator X39 – »Vsak pacient, svojec in 

drug zainteresiran udeleženec čuti, da lahko o delovanju organizacije svobodno izraža svoje 

mnenje delavcem organizacije«. 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 3) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture medosebni odnosi 

med različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev. 
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Medosebni odnosi pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 16 opazimo razlike med odgovori med posameznimi 

skupinami zaposlenih tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture 

medosebni odnosi. 

Preglednica 16: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

medosebni odnosi ter vrsti delovnega mesta 

Vrsta 

dela 

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X310 X311 Skupaj 

Direktor 4,70 4,62 4,65 4,71 4,75 4,56 4,55 4,73 4,47 4,61 4,54 4,63 

Strokov. 

direktor 

3,80 3,90 4,40 4,20 4,00 4,10 4,40 4,50 4,20 4,30 3,90 4,16 

Vodja – 

zdrav.  

3,41 3,33 3,51 3,59 3,39 3,62 4,02 4,22 3,83 3,94 3,56 3,67 

Vod. – 

nezdrav.  

3,20 3,18 3,32 3,44 3,58 3,68 3,73 3,92 3,71 3,68 3,39 3,53 

Skupaj 3,78 3,73 3,86 3,93 3,89 3,95 4,13 4,32 4,02 4,10 3,85 3,96 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Pri direktorjih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator X35 – 

»Vodstvo organizacije tesno sodeluje z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci«, 

medtem ko je bil ta indikator pri vodjih – zdravstvenih ocenjen z drugo najnižjo povprečno 

stopnjo strinjanja. Pri direktorjih je bila tudi z zelo visoko povprečno stopnjo strinjanja 

ocenjen indikator X31 – »Vodstvo organizacije upošteva občutke sodelavcev«, medtem ko je 

bil ta indikator pri strokovnih direktorjih ocenjen z najnižjo povprečno stopnjo strinjanja, pri 

vodjih – zdravstvenih in vodjih – nezdravstvenih pa z drugo najnižjo. Če izvzamemo 

direktorje, sta bili pri vseh skupinah zaposlenih med najnižjimi povprečnimi stopnjami 

strinjanja ocenjena indikatorja X31 (glej opis zgoraj) in X32 – »V organizaciji se vsak 

zaposleni počuti kot pomemben del organizacije«. Pri vseh skupinah zaposlenih sta bili med 

najvišjimi povprečnimi stopnjami strinjanja ocenjena indikatorja X38 – »V organizaciji je 

pomemben vsak pacient, svojec in drug zainteresiran udeleženec« in, če izvzamemo 

direktorje, X37 – »V organizaciji upoštevamo občutke pacientov, svojcev in drugih 

zainteresiranih udeležencev«. 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 3) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture medosebni odnosi 

med različnimi skupinami zaposlenih. 

Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,95), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta 

(priloga 6, 3). Indikatorje medosebnih odnosov pojasnimo z enim faktorjem, ki ga označimo 

kot dimenzija marketinške kulture medosebni odnosi (glej Scree diagram v prilogi 6, 3). 
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7.3.4 Konkurenčnost 

Na podlagi rezultatov v preglednici 17 in tudi v preglednici 18 vidimo, da obstajajo razlike 

med odgovori tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture 

konkurenčnost. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikator X31 – 

»Vodstvo organizacije upošteva občutke sodelavcev« in indikator X32 – »V organizaciji se 

vsak zaposleni počuti kot pomemben del organizacije«, najvišja pa za indikator X37 – »V 

organizaciji upoštevamo občutke pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev« 

(4,13) in indikator X38 – »V organizaciji je pomemben vsak pacient, svojec in drug 

zainteresiran udeleženec« (4,32). 

Konkurenčnost pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 17  opazimo razlike med odgovori med posameznimi 

izvajalci zdravstvenih storitev tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške 

kulture konkurenčnost. 

Preglednica 17: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

konkurenčnost pri posameznih vrstah izvajalcev 

Vrsta izvajalca X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 Skupaj 

Bolnišnica 3,48 3,94 3,64 3,45 3,91 2,97 3,42 3,68 3,56 

Zdravstveni dom 4,12 4,55 4,08 4,24 4,22 3,41 3,82 3,93 4,05 

Koncesionar 4,68 4,61 4,70 4,78 4,65 4,59 4,23 3,65 4,49 

Zasebnik 4,88 4,75 4,69 4,94 4,75 4,50 4,50 4,19 4,65 

Skupaj 4,03 4,32 4,08 4,08 4,22 3,57 3,79 3,77 3,98 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,07 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

V bolnišnicah in zdravstvenih domovih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za indikatorja X46 – »Vodstvo organizacije nudi zaposlenim več ugodnosti kot konkurenčne 

organizacije« in X47 – »Zaposleni si intenzivno prizadevamo za večjo konkurenčnost 

organizacije«, slednji je bil drugi najnižji pri koncesionarjih in zasebnikih, pri katerih je bil 

nižji le še indikator X48 – »Vodstvo organizacije tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, občino 

in drugimi organizacijami v okolju«. Pri bolnišnicah je naslednja najnižja povprečna stopnja 

strinjanja ocenjena za indikator X44 – »Vodstvo organizacije ceni zaposlene, ki dosegajo 

nadpovprečne rezultate«, medtem ko je bil ta indikator pri koncesionarjih in zasebnikih 

ocenjen z najvišjo povprečno stopnjo strinjanja, pri zdravstvenih domovih pa z drugo najvišjo. 

V bolnišnicah in zdravstvenih domovih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za indikator X42 – »Vodstvo organizacije omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje 

zaposlenih«.  
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Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 4) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture konkurenčnost med 

različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev, razen za indikator X48 ne moremo trditi, 

da obstajajo statistično značilne razlike med njimi. Izvajalci so si bili enotni glede tega 

indikatorja, ki so ga ocenili drugo najnižje v tej kategoriji (kar je za bolnišnice, glede na 

njihovo povprečno oceno, ocenjeno povprečno visoko). 

Konkurenčnost pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 18 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi skupinami zaposlenih tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije 

marketinške kulture konkurenčnost. 

Preglednica 18: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

konkurenčnost ter vrsti delovnega mesta 

Vrsta delovnega mesta X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 Skupaj 

Direktor 4,67 4,61 4,63 4,84 4,58 4,45 4,24 3,91 4,49 

Strokovni direktor 4,60 4,90 4,40 4,40 4,30 3,50 3,80 4,00 4,24 

Vodja – zdravstveni  3,71 4,18 3,77 3,64 4,13 3,06 3,54 3,72 3,72 

Vodja – nezdravstveni  3,61 4,06 3,82 3,74 3,88 3,29 3,62 3,64 3,71 

Skupaj 4,03 4,32 4,08 4,08 4,22 3,57 3,79 3,77 3,98 

Sig. 0,00* 0,00* 0,02* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,25 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Pri direktorjih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikatorja X48 – 

»Vodstvo organizacije tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, občino in drugimi organizacijami 

v okolju« in X47 – »Zaposleni si intenzivno prizadevamo za večjo konkurenčnost 

organizacije«, pri strokovnih direktorjih, vodjih – zdravstvenih in vodjih – nezdravstvenih pa 

X46 – »Vodstvo organizacije nudi zaposlenim več ugodnosti kot konkurenčne organizacije« 

in X47 (pri vodjih – nezdravstvenih je nižja pri X41 – »Vodstvo organizacije daje poudarek 

zaposlovanju pravih ljudi, tj. ljudi, ki imajo ustrezne kompetence, vrednote ter odnos do 

organizacije in sodelavcev«). Pri direktorjih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja 

ocenjena za indikatorja X44 – »Vodstvo organizacije ceni zaposlene, ki dosegajo 

nadpovprečne rezultate« in X41, pri strokovnih direktorjih, vodjih – zdravstvenih in vodjih – 

nezdravstvenih pa X42 – »Vodstvo organizacije omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje 

zaposlenih«. 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 4) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture konkurenčnost med 

različnimi skupinami zaposlenih, razen za indikator X48 ne moremo trditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike med njimi. Zaposleni so si bili enotni glede tega indikatorja, ki so 

ga ocenili drugo najnižje v tej kategoriji.  
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Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,88), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta 

(priloga 6, 4). Indikatorje konkurenčnosti pojasnimo z enim faktorjem, ki ga označimo kot 

dimenzija marketinške kulture konkurenčnost (glej Scree diagram v prilogi 6, 4). 

7.3.5 Organiziranost 

Na podlagi rezultatov v preglednici 19 in tudi v preglednici 20 vidimo, da obstajajo razlike 

med odgovori tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture 

organiziranost. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikator X55 – 

»Zaposleni dobro upravljamo s časom« (3,92), najvišja pa za indikator X53 – »Zaposleni si pri 

delu postavljamo prioritete« (4,17). 

Organiziranost pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 19 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije 

marketinške kulture organiziranost. 

Preglednica 19: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

organiziranost pri posameznih vrstah izvajalcev 

Vrsta izvajalca X51 X52 X53 X54 X55 Skupaj 

Bolnišnica 3,58 3,61 3,92 3,53 3,51 3,63 

Zdravstveni dom 3,92 3,85 4,22 3,93 3,76 3,94 

Koncesionar 4,62 4,43 4,46 4,61 4,64 4,55 

Zasebnik 4,63 4,50 4,63 4,69 4,69 4,63 

Skupaj 3,99 3,93 4,17 3,97 3,92 4,00 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

V bolnišnicah in zdravstvenih domovih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za indikatorja X55 – »Zaposleni dobro upravljamo s časom« in X54 – »Področja dela 

zaposlenih so dobro organizirana«, medtem ko je bil indikator X55 (in indikator X54 pri 

zasebnikih) pri koncesionarjih in zasebnikih ocenjen z najvišjo povprečno stopnjo strinjanja. 

V bolnišnicah in zdravstvenih domovih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za indikator X53 – »Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete«, medtem ko je bil ta 

indikator pri koncesionarjih in zasebnikih ocenjen z drugo najnižjo povprečno stopnjo 

strinjanja, takoj za indikatorjem X52 – »Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo«. 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 5) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture organiziranost med 

različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev. 
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Organiziranost pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 20 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi skupinami zaposlenih tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije 

marketinške kulture organiziranost. 

Preglednica 20: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

organiziranost ter vrsti delovnega mesta 

Vrsta delovnega mesta X51 X52 X53 X54 X55 Skupaj 

Direktor 4,47 4,37 4,45 4,45 4,43 4,43 

Strokovni direktor 4,00 3,90 4,30 4,20 3,90 4,06 

Vodja – zdravstveni  3,80 3,81 4,10 3,80 3,73 3,85 

Vodja – nezdravstveni  3,67 3,55 3,91 3,58 3,58 3,65 

Skupaj 3,99 3,93 4,17 3,97 3,92 4,00 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Pri direktorjih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator X51 – 

»Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani«, pri strokovnih direktorjih, vodjih – 

zdravstvenih in vodjih – nezdravstvenih pa X53. Pri direktorjih, strokovnih direktorjih in 

vodjih – nezdravstvenih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator 

X52, pri strokovnih direktorjih tudi X55, slednji pa je bil najnižji tudi pri vodjih – 

zdravstvenih. Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 5) je mogoče potrditi, da 

obstajajo statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture 

organiziranost med različnimi skupinami zaposlenih. 

Za osnovno mero zanesljivosti vprašalnika smo uporabili Cronbachovo alfa statistiko. Izračun 

Cronbachov alfa je precej velik (0,92), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta (priloga 6, 

5). Indikatorje organiziranost pojasnimo z enim faktorjem, ki ga označimo kot dimenzija 

marketinške kulture organiziranost (glej Scree diagram v prilogi 6, 5). 

7.3.6 Interno komuniciranje 

Na podlagi rezultatov v preglednici 21 in tudi v preglednici 22 vidimo, da obstajajo razlike 

med odgovori tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture interno 

komuniciranje. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikatorje X61 – 

»Organizacija ima sprejeta interna pravila in postopke, ki so dostopni vsem zaposlenim«, X64 

– »Vodstvo organizacije posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju 

organizacije« in X611 – »V naši organizaciji si zaposleni med seboj zaupamo«, najvišja pa za 

indikatorja X66 – »Vodstvo organizacije si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje 

sodelavcev« in za indikator X610 – »Zadovoljstvo sodelavcev je pomembno za vodstvo 

organizacije«. 
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Interno komuniciranje pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 21 opazimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije 

marketinške kulture interno komuniciranje. 

Preglednica 21: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije interno 

komuniciranje pri posameznih vrstah izvajalcev 

Izvajalec X61 X62 X63 X64 X65 X66  

Bolnišni. 3,63 3,55 3,72 4,03 3,79 3,83  

Zdrav. d.  3,89 4,23 4,08 4,15 3,93 4,30  

Koncesi. 3,86 4,49 4,49 3,13 3,80 4,57  

Zasebnik 4,50 4,88 4,88 3,75 4,44 4,75  

Skupaj 3,80 4,04 4,07 3,82 3,87 4,19  

Sig. 0,02* 0,00* 0,00* 0,00* 0,10 0,00*  

        
Izvajalec X67 X68 X69 X610 X611 X612 Skup. 

Bolnišni. 3,26 3,43 3,54 3,73 3,23 3,51 3,60 

Zdrav. d.  3,93 4,16 4,12 4,26 3,72 4,14 4,08 

Koncesi. 4,65 4,58 4,59 4,83 4,74 4,75 4,37 

Zasebnik 4,81 4,75 4,94 4,94 4,75 4,81 4,68 

Skupaj 3,87 3,99 4,04 4,21 3,82 4,06 3,98 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

V bolnišnicah in zdravstvenih domovih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za indikator X611 – »V naši organizaciji si zaposleni med seboj zaupamo«, medtem ko je bil 

ta indikator pri koncesionarjih ocenjen s tretjo najvišjo povprečno stopnjo strinjanja. Pri 

koncesionarjih in zasebnikih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za 

indikatorja X64 – »Vodstvo organizacije posreduje sodelavcem informacije o finančnem 

poslovanju organizacije« in X65 – »Vodstvo organizacije spodbuja zdravstvene delavce in 

zdravstvene sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih standardov delovanja«, medtem 

ko je bil indikator X64 v bolnišnicah ocenjen z najvišjo povprečno stopnjo strinjanja. V 

zdravstvenih domovih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator X66 

– »Vodstvo organizacije si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje sodelavcev«, pri 

koncesionarjih in zasebnikih pa za indikator X610 – »Zadovoljstvo sodelavcev je pomembno 

za vodstvo organizacije« (pri zasebnikih tudi X69 – »Vodstvo organizacije poudarja pomen 

občutka pripadnosti sodelavcev organizaciji«). 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 6) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture interno 

komuniciranje med različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev, razen za indikator X65 
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ne moremo trditi, da obstajajo statistično značilne razlike med njimi. Zaposleni so si bili 

enotni glede tega indikatorja, ki so ga ocenili tretje najnižje v tej kategoriji. 

Interno komuniciranje pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 22 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi skupinami zaposlenih tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije 

marketinške kulture interno komuniciranje. 

Preglednica 22: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije interno 

komuniciranje ter vrsti delovnega mesta 

Delo X61 X62 X63 X64 X65 X66  

Direktor 4,00 4,56 4,54 3,60 4,02 4,63  

Stro.dire.  4,00 4,20 4,00 4,20 4,30 4,60  

Vod. – zd. 3,72 3,84 3,86 3,82 3,71 3,97  

Vod. – nez. 3,65 3,65 3,82 4,08 3,86 3,91  

Skupaj 3,80 4,04 4,07 3,82 3,87 4,19  

Sig. 0,20 0,00* 0,00* 0,06 0,09 0,00*  

        
Delo X67 X68 X69 X610 X611 X612 Sku. 

Direktor 4,67 4,62 4,65 4,83 4,54 4,66 4,44 

Stro.dire.  4,20 4,20 4,20 4,70 4,00 4,40 4,25 

Vod. – zd. 3,45 3,71 3,72 3,96 3,56 3,79 3,76 

Vod. – nez. 3,47 3,58 3,73 3,73 3,26 3,65 3,70 

Skupaj 3,87 3,99 4,04 4,21 3,82 4,06 3,98 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Pri direktorjih in strokovnih direktorjih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za indikator X610 – »Zadovoljstvo sodelavcev je pomembno za vodstvo organizacije«, pri 

vodjih – zdravstvenih pa druga najvišja (takoj za indikatorjem X66 – »Vodstvo organizacije si 

pri svojem delu prizadeva za usposabljanje sodelavcev«), pri vodjih – nezdravstvenih pa X64 

– »Vodstvo organizacije posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju 

organizacije« in X66 – »Vodstvo organizacije si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje 

sodelavcev«. Pri direktorjih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za 

indikatorja X64 in X61 – »Organizacija ima sprejeta interna pravila in postopke, ki so 

dostopni vsem zaposlenim«, pri strokovnih direktorjih X61, X63 – »Zaposleni razumemo 

poslanstvo in splošne cilje organizacije« in X611, pri vodjih – zdravstvenih X67 in X611 – 

»V naši organizaciji si zaposleni med seboj zaupamo« ter podobno tudi pri vodjih – 

nezdravstvenih – to je X611 in X67. 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 6) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture interno 
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komuniciranje med različnimi skupinami zaposlenih, razen za indikatorje X61, X64 in X65 ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično značilne razlike med njimi. Zaposleni so si bili enotni 

glede teh treh indikatorjev, ki so jih ocenili med nižjimi v tej kategoriji. 

Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,93), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta 

(priloga 6, 6). Indikatorje internega komuniciranja pojasnimo z enim faktorjem, ki ga 

označimo kot dimenzija marketinške kulture interno komuniciranje (glej Scree diagram v 

prilogi 6, 6). 

7.3.7 Inovativnost 

Na podlagi rezultatov v preglednici 23 in tudi v preglednici 24 opazimo razlike med odgovori 

tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije marketinške kulture inovativnost. Najnižja 

povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikator X74 – »Organizacija med prvimi 

uvaja novosti v postopke zdravljenja« in X75 – »Organizacija med prvimi uvaja nove 

programe in storitve« (3,77), najvišja pa za indikator X73 – »V organizaciji smo dovzetni za 

spremembe« (4,06). 

Inovativnost pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 23 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije 

marketinške kulture inovativnost. 

Preglednica 23: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

inovativnost pri posameznih vrstah izvajalcev 

Vrsta izvajalca X71 X72 X73 X74 X75 Skupaj 

Bolnišnica 3,63 3,58 3,68 3,59 3,63 3,62 

Zdravstveni dom 3,88 4,04 4,05 3,62 3,54 3,83 

Koncesionar 4,41 4,48 4,57 4,04 4,07 4,31 

Zasebnik 4,63 4,75 4,75 4,69 4,63 4,69 

Skupaj 3,95 3,99 4,06 3,77 3,77 3,91 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

V bolnišnicah, zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih in pri zasebnikih je bila najvišja 

povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator X73 – »V organizaciji smo dovzetni za 

spremembe«. V bolnišnicah je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator 

X72 – »V organizaciji smo v koraku s tehnološkim razvojem« (3,58), v zdravstvenih domovih 

za indikator X75 – »Organizacija med prvimi uvaja nove programe in storitve« (3,54), pri 

koncesionarjih X74 – »Organizacija med prvimi uvaja novosti v postopke zdravljenja« (4,04), 

ter pri zasebnikih za indikatorja X71 – »Zaposleni dajemo pobude za spremembe« (4,63) in 
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X75 (4,63). Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 7) je mogoče potrditi, da 

obstajajo statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture 

inovativnost med različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev. 

Inovativnost pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 24 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi skupinami zaposlenih tudi glede posameznih indikatorjev dimenzije 

marketinške kulture inovativnost. 

Preglednica 24: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi dimenzije 

inovativnost ter vrsti delovnega mesta 

Vrsta delovnega mesta X71 X72 X73 X74 X75 Skupaj 

Direktor 4,35 4,43 4,55 4,06 4,04 4,29 

Strokovni direktor 4,10 4,30 4,20 4,20 4,10 4,18 

Vodja – zdravstveni  3,78 3,74 3,86 3,54 3,55 3,69 

Vodja - nezdravstveni  3,67 3,79 3,71 3,73 3,73 3,72 

Skupaj 3,95 3,99 4,06 3,77 3,77 3,91 

Sig. 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,01* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Pri direktorjih in vodjih – zdravstvenih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena 

za indikator X73, pri strokovnih direktorjih in vodjih – nezdravstvenih pa za indikator X72 – 

»Zadovoljstvo sodelavcev je pomembno za vodstvo«. Pri direktorjih in strokovnih direktorjih 

je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator X75 ter pri strokovnih 

direktorjih tudi za indikator X71, slednji velja tudi za pri vodjih – nezdravstvenih, pri vodjih – 

zdravstvenih pa za indikator X74. Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 7) je 

mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne razlike pri indikatorjih dimenzije 

marketinške kulture inovativnost med različnimi skupinami zaposlenih.  

Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,88), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta 

(priloga 6, 7). Indikatorje inovativnosti pojasnimo z enim faktorjem, ki ga označimo kot 

dimenzija marketinške kulture inovativnost(glej Scree diagram v prilogi 6, 7). 

7.3.8 Uspešnost  

Na podlagi rezultatov v preglednici 25 in tudi v preglednici 26 opazimo razlike med odgovori 

tudi glede uspešnosti. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikator Y81 

– »V primerjavi s sorodnimi organizacijami je dobičkonosnost organizacije višja« (3,20), 
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najvišja pa za indikator Y84 – »V primerjavi s sorodnimi organizacijami je število pritožb 

pacientov in svojcev glede na skupno število obravnavanih pacientov nižje« (3,71).
 21

 

Uspešnost pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev 

Na podlagi rezultatov v preglednici 25 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev tudi glede posameznih indikatorjev uspešnosti. 

Preglednica 25: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi uspešnosti pri 

posameznih vrstah izvajalcev 

Vrsta izvajalca Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Skupaj 

Bolnišnica 2,96 3,26 3,35 3,27 3,12 3,19 

Zdravstveni dom 3,31 3,61 3,62 3,58 3,69 3,56 

Koncesionar 3,41 3,61 3,93 4,45 4,57 3,99 

Zasebnik 3,56 4,25 4,31 4,44 4,44 4,20 

Skupaj 3,20 3,49 3,62 3,71 3,70 3,54 

Sig. 0,01* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za indikator Y81 – »V primerjavi s 

sorodnimi organizacijami je dobičkonosnost organizacije višja« (3,20), najvišja povprečna stopnja 

strinjanja pa je bila ocenjena za indikator Y84 – »V primerjavi s sorodnimi organizacijami je 

število pritožb pacientov in svojcev glede na skupno število obravnavanih pacientov nižje«.  

V bolnišnicah, zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih in pri zasebnikih je bila najnižja 

povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator Y81 – »V primerjavi s sorodnimi 

organizacijami je dobičkonosnost organizacije višja«. V bolnišnicah je bila najvišja povprečna 

stopnja strinjanja ocenjena za indikator Y83 – »V primerjavi s sorodnimi organizacijami je 

delež stroškov izobraževanja in usposabljanja v celotnem prihodku višji« (3,58), v 

zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih in pri zasebnikih pa za indikator Y85 – »V 

primerjavi s sorodnimi organizacijami je neto fluktuacija zaposlenih (ta ne vključuje 

upokojitev, preminulih v nesreči idr.) na skupno število zaposlenih nižja«. 

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 8) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih uspešnosti med različnimi vrstami izvajalcev 

zdravstvenih storitev. 

                                                 

21
 Vprašanja so nastavljena tako, da naj bi anketiranci odgovarjali primerjalno glede na povprečje, zato 

bi pričakovali, da bi dobili pri vseh teh indikatorjih povprečje približno 3. Večja odstopanja od 

povprečja kažejo na subjektivno zaznavanje in interpretiranje stvarnosti s strani anketirancv.  
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Uspešnost pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Na podlagi rezultatov v preglednici 26 vidimo, da obstajajo razlike med odgovori med 

posameznimi skupinami zaposlenih tudi glede posameznih indikatorjev uspešnosti. 

Preglednica 26: Povprečna stopnja strinjanja pri posamezni trditvi uspešnosti ter vrsti 

delovnega mesta 

Vrsta delovnega mesta Y81 Y82 Y83 Y84 Y85 Skupaj 

Direktor 3,34 3,67 3,94 4,20 4,45 3,92 

Strokovni direktor 3,70 4,10 3,90 4,10 4,40 4,04 

Vodja – zdravstveni  3,06 3,34 3,44 3,51 3,31 3,33 

Vodja – nezdravstveni  3,17 3,42 3,45 3,33 3,27 3,33 

Skupaj 3,20 3,49 3,62 3,71 3,70 3,54 

Sig. 0,12 0,03* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

* Izpolnjujejo kriterije o statistično značilni razliki pri Sig. < 0,05. 

Pri direktorjih, strokovnih direktorjih, pri vodjih – zdravstvenih kot tudi pri vodjih –

nezdravstvenih je bila najnižja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator Y81 – »V 

primerjavi s sorodnimi organizacijami je dobičkonosnost organizacije višja«. Pri direktorjih in 

strokovnih direktorjih je bila najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena za indikator Y85 

– »V primerjavi s sorodnimi organizacijami je neto fluktuacija zaposlenih (ta ne vključuje 

upokojitev, preminulih v nesreči idr.) na skupno število zaposlenih nižja«, pri vodjih – 

zdravstvenih za indikator Y84 – »V primerjavi s sorodnimi organizacijami je število pritožb 

pacientov in svojcev glede na skupno število obravnavanih pacientov nižje«, pri vodjih – 

nezdravstvenih pa za indikator Y83 – »V primerjavi s sorodnimi organizacijami je delež 

stroškov izobraževanja in usposabljanja v celotnem prihodku višji«.  

Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 6, 8) je mogoče potrditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri indikatorjih uspešnosti med različnimi skupinami zaposlenih, 

razen za indikator Y81 ne moremo trditi, da obstajajo statistično značilne razlike med njimi. 

Zaposleni so si bili enotni glede tega indikatorja, ki so ga ocenili najnižje v tej kategoriji.  

Izračun Cronbachov alfa je precej velik (0,83), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta 

(priloga 6, 8). Indikatorje uspešnosti pojasnimo z enim faktorjem, ki ga označimo kot 

uspešnost v zdravstvu (glej Scree diagram v prilogi 6, 8). 

7.4 Povezanost med uspešnostjo organizacij in marketinško kulturo 

Podpoglavje je razdeljeno na štiri dele, v katerih bomo v nadaljevanju empirične raziskave z 

regresijsko analizo ocenili: (1) povezanost med marketinško kulturo in uspešnostjo 

organizacij ter povezanost med marketinško kulturo in posameznimi indikatorji uspešnosti 

organizacij (enostavna linearna regresijska analiza, metoda Enter); (2) povezanost med 
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posameznimi dimenzijami marketinške kulture in uspešnostjo organizacij (»postopna« 

multipla linearna regresijska analiza, metodo Forward); (3) povezanost med dimenzijami 

marketinške kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacij (»postopna« multipla 

linearna regresijska analiza, metodo Forward) ter (4) povezanost med indikatorji marketinške 

kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije (»postopna« multipla linearna 

regresijska analiza, metodo Forward).  

7.4.1 Povezanost med marketinško kulturo in uspešnostjo ter posameznimi indikatorji 

uspešnosti 

V tem podpoglavju je v začetku predstavljena (1) povezanost med marketinško kulturo in 

uspešnostjo organizacij, v nadaljevanju pa (2) povezanost med marketinško kulturo in 

posameznimi indikatorji uspešnosti organizacij (glej prilogo 7). 

Povezanost med marketinško kulturo in uspešnostjo organizacij  

Za preverjanje odvisnosti ene spremenljivke od druge uporabimo model enostavne linearne 

regresijske analize, in sicer metodo Enter. Kot neodvisno spremenljivko uporabimo faktor 

marketinška kultura, kot odvisno pa faktor uspešnost organizacij. 

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo 

(Sig. =0,00), da je marketinška kultura povezana z uspešnostjo organizacij v zdravstvu v 

Sloveniji (glej sliko 4). 

 

Slika 4: Povezanost med marketinško kulturo in uspešnostjo organizacij 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 45 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,452) 

variance uspešnost organizacij v zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z linearnim vplivom 

faktorja marketinške kulture. Preostalih 55 % variance povzročajo neznani dejavniki, ki so na 

sliki, kot tudi na slikah v nadaljevanju, označeni z znakom oz. črko »e«. Model je (na podlagi 

F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00.  

Pri analizi povezanosti (korelacijska matrika) faktorja uspešnost s faktorjem marketinška 

kultura smo ugotovili, da je povezanost pozitivna in močna (korelacijski koeficient R=0,672, 

Sig.<0,05).  

Regresijska enačba je:  

uspešnost = 0,318 + 0,818 * marketinška kultura. 

Marketinška kultura =0,818 
Uspešnost  

R
2
=0,452 e 
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Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se uspešnost organizacije v povprečju poveča 

za 0,818 (regresijski koeficient  = 0,818) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja marketinške kulture poveča za eno stopnjo. 

Povezanost med  marketinško kulturo in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacij 

Za preverjanje odvisnosti ene spremenljivke od druge uporabimo model enostavne linearne 

regresijske analize, in sicer metodo Enter. Kot neodvisno spremenljivko uporabimo faktor 

marketinška kultura, kot odvisno pa indikatorje uspešnosti organizacij, to so dobičkonosnost, 

investicije, izobraževanje in usposabljanje, zadovoljstvo pacientov ter zadovoljstvo 

zaposlenih. 

Pri analizi povezanosti (korelacijska matrika) vseh petih indikatorjev uspešnost s faktorjem 

marketinška kultura smo ugotovili, da je povezanost pri vseh pozitivna in srednje močna (pri 

čemer so korelacijski koeficienti R: 0,470 za dobičkonosnost, 0,504 za investicije, 0,502 za 

izobraževanje in usposabljanje, 0,548 za zadovoljstvo pacientov in 0,582 za zadovoljstvo 

zaposlenih, pri čemer je Sig. < 0,05). 

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo (Sig. 

 = 0,00), da je marketinška kultura povezana s vsemi petimi indikatorji uspešnosti v 

zdravstvu v Sloveniji, to je s dobičkonosnostjo, investicijami, izobraževanjem in 

usposabljanjem, zadovoljstvom pacientov ter zadovoljstvom zaposlenih (glej sliko 5). 

 

Slika 5: Povezanost med marketinško kulturo in posameznimi indikatorji uspešnosti 

organizacij 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 22 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,221) 

variance dobičkonosnost organizacij v zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z linearnim vplivom 

faktorja marketinške kulture. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 25 % 

(determinacijski koeficient R
2
 = 0,254) variance investicije organizacij v zdravstvu v 

Sloveniji pojasnjene z linearnim vplivom faktorja marketinške kulture. Na podlagi vzorčnih 

podatkov ocenjujemo, da je 25 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,252) variance 

izobraževanje in usposabljanje organizacij v zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z linearnim 

vplivom faktorja marketinške kulture. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 30 % 

(determinacijski koeficient R
2
 = 0,301) variance zadovoljstvo pacientov organizacij v 

Marketinška kultura 

Dobičkonosnost 

 e 

Investicije 

Izobraževanje in 

usposabljanje 

Zadovoljstvo pacientov 

Zadovoljstvo zaposlenih =0,991 R
2
=0,339 

=0,740 R
2
=0,252 

=0,795 R
2
=0,301 

=0,766 R
2
=0,221 

=0,799 R
2
=0,254 
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zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z linearnim vplivom faktorja marketinške kulture. Na 

podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 34 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,339) 

variance zadovoljstvo zaposlenih organizacij v zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z linearnim 

vplivom faktorja marketinške kulture. Preostali delež variance povzročajo neznani dejavniki. 

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00.  

Regresijske enačbe so:  

 dobičkonosnost = 0,175 + 0,766 * marketinška kultura, 

 investicije = 0,344 + 0,799 * marketinška kultura, 

 izobraževanje in usposabljanje = 0,701 + 0,740 * marketinška kultura, 

 zadovoljstvo pacientov = 0,575 + 0,795 * marketinška kultura, 

 zadovoljstvo zaposlenih = -0,205 + 0,991 * marketinška kultura. 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se dobičkonosnost organizacije v povprečju 

poveča za 0,766 (regresijski koeficient  = 0,766) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja marketinške kulture poveča za eno stopnjo.  Na podlagi vzorčnih 

podatkov ocenjujemo, da se investicije organizacije v povprečju povečajo za 0,799 

(regresijski koeficient  = 0,799) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje 

strinjanja marketinške kulture poveča za eno stopnjo. Na podlagi vzorčnih podatkov 

ocenjujemo, da se izobraževanje in usposabljanje organizacije v povprečju poveča za 0,740 

(regresijski koeficient  = 0,740) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje 

strinjanja marketinške kulture poveča za eno stopnjo. Na podlagi vzorčnih podatkov 

ocenjujemo, da se zadovoljstvo pacientov organizacije v povprečju poveča za 0,795 

(regresijski koeficient  = 0,795) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje 

strinjanja marketinške kulture poveča za eno stopnjo. Na podlagi vzorčnih podatkov 

ocenjujemo, da se zadovoljstvo zaposlenih organizacije v povprečju poveča za 0,991 

(regresijski koeficient  = 0,991) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje 

strinjanja marketinške kulture poveča za eno stopnjo.  

V nadaljevanju magistrske naloge za preverjanje odvisnosti ene spremenljivke od več drugih 

uporabimo model »postopne« (metodo Forward) multiple linearne regresijske analize. Za 

metodo Forward je značilno, da neodvisno spremenljivko, ki izpolnjuje kriterije vključitve, 

sprejema v model postopoma. 

7.4.2 Povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške kulture in uspešnostjo  

V tem podpoglavju je predstavljena povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške 

kulture in uspešnostjo organizacij (glej prilogo 7). 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo faktorje sedmih dimenzij marketinške kulture, kot 

odvisno pa faktor uspešnost organizacij. Pri analizi povezanosti (korelacijska matrika) 
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faktorja uspešnost s faktorji dimenzij marketinške kulture smo ugotovili, da je povezanost 

pozitivna in srednje močna (korelacijski koeficient R > 0,518, Sig. < 0,05).  

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da kriterije vključitve izpolnjujejo štiri neodvisne 

spremenljivke, tri pa ne (dvostranska stopnja značilnosti pri preverjanju H0 :  = 0 je večja od 

0,05).  

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da so dimenzije marketinške kulture 

inovativnost, konkurenčnost, zadovoljstvo in kakovost povezane z uspešnostjo v zdravstvu v 

Sloveniji (glej sliko 6). Za ostale tri dimenzije marketinške kulture, medosebni odnosi, 

organiziranost in interno komuniciranje, pa na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo trditi, 

da so povezane z uspešnostjo.  

 

Slika 6: Povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške kulture in uspešnostjo 

organizacij 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 52 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
 = 0,517) variance uspešnosti organizacij v zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z linearnim 

vplivom štirih faktorjev dimenzij marketinške kulture. Preostalih 48 % variance povzročajo 

neznani dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč ima spremenljivka inovativnost, s katero 

lahko pojasnimo kar 42,8 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,428) variabilnosti. Ostale tri 

neodvisne spremenljivke – konkurenčnost, zadovoljstvo in kakovost – pa dodatno pojasnijo le 

manjši (pri čemer so partdeterminacijski koeficienti
22

 R
2
: 0,064 za konkurenčnost, 0,015 za 

zadovoljstvo in 0,011 za kakovost), to je 6,4 %, 1,5 % in 1,1 % del variance. 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je povezanost med uspešnostjo in vsemi štirimi 

neodvisnimi spremenljivkami, to je inovativnost, konkurenčnost, zadovoljstvo in kakovost, 

zelo močna (multipli korelacijski koeficient R = 0,719). Največja, srednje močna in pozitivna, 

povezanost je med spremenljivkama uspešnost in inovativnost (parcialni korelacijski 

koeficient R = 0,365). Ostale tri neodvisne spremenljivke – konkurenčnost, zadovoljstvo in 

kakovost – pa imajo z odvisno spremenljivko uspešnost manj močno povezanost (pri čemer so 

                                                 

22
 Partdeterminacijski koeficient kaže delež k pojasnitvi variance za odvisno spremenljivko y zaradi 

vključitve dodatne neodvisne spremenljivke xk (Košmelj 1993a, 104).  

Uspešnost  

R
2
=0,517 e 

Inovativnost  =0,403 R
2
=0,428 

Konkurenčnost  =0,357 R
2
=0,064 

Zadovoljstvo  =0,309 R
2
=0,015 

Kakovost  =-0,231 R
2
=0,011 
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parcialni korelacijski koeficienti R: 0,283 za konkurenčnost, 0,222 za zadovoljstvo in -0,147 

za kakovost).  

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

uspešnost = 0,297 + 0,403 * inovativnost + 0,357 * konkurenčnost + 0,309 * zadovoljstvo – 

0,231 * kakovost. 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se uspešnost organizacije v povprečju poveča 

za 0,403 (prvi parcialni regresijski koeficient 1 = 0,403) povprečne stopnje strinjanja, če se 

ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture inovativnost poveča za eno 

stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo nespremenjene. Na podlagi 

vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se uspešnost organizacije v povprečju poveča za 0,357 

(drugi parcialni regresijski koeficient 2 = 0,357) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture konkurenčnost poveča za eno 

stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo nespremenjene. Na podlagi 

vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se uspešnost organizacije v povprečju poveča za 0,309 

(tretji parcialni regresijski koeficient 3 = 0,309) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture zadovoljstvo poveča za eno 

stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo nespremenjene. Na podlagi 

vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se uspešnost organizacije v povprečju zmanjša za 0,231 

(četrti parcialni regresijski koeficient 4 = -0,231) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture kakovost poveča za eno stopnjo, 

ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo nespremenjene.  

7.4.3 Povezanost med dimenzijami marketinške kulture in posameznimi indikatorji 

uspešnosti 

V tem podpoglavju je predstavljena povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške 

kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacij (priloga 7). Podpoglavje je 

razdeljeno na pet delov, ki predstavljajo povezanost med posameznimi dimenzijami 

marketinške kulture in indikatorji uspešnosti: (1) dobičkonosnost, (2) investicije, (3) 

izobraževanje in usposabljanje, (4) zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb pacientov) in 

(5) zadovoljstvo zaposlenih (nižja fluktuacija). 

Povezanost med marketinško kulturo in dobičkonosnosnostjo 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo faktorje sedmih dimenzij marketinške kulture, kot 

odvisno pa indikator uspešnosti dobičkonosnost.  
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Pri regresijski analizi smo ugotovili, da kriterije vključitve izpolnjujejo štiri neodvisne 

spremenljivke, tri pa ne (dvostranska stopnja značilnosti pri preverjanju H0 :  = 0 je večja od 

0,05). 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da so dimenzije marketinške kulture 

inovativnost, zadovoljstvo, medosebni odnosi in konkurenčnost povezane s dobičkonosnostjo 

v zdravstvu v Sloveniji (glej sliko 7). Za ostale tri dimenzije marketinške kulture, kakovost, 

organiziranost in interno komuniciranje, pa na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo trditi, 

da so povezane s dobičkonosnostjo.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 34 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
 = 0,341) variance dobičkonosnosti organizacij v zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z 

linearnim vplivom štirih faktorjev dimenzij marketinške kulture. Preostalih 66 % variance 

povzročajo neznani dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč ima spremenljivka inovativnost, s 

katero lahko pojasnimo kar 27,4 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,274) variabilnosti. 

Ostale tri neodvisne spremenljivke – zadovoljstvo, medosebni odnosi in konkurenčnost – pa 

dodatno pojasnijo le manjši (pri čemer so partdeterminacijski koeficienti R
2
: 0,020 za 

zadovoljstvo, 0,019 za medosebne odnose in 0,027 za konkurenčnost), to je 2,0 %, 1,9 % in 

2,7 % del variance.  

 

Slika 7: Povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške kulture in 

dobičkonosnostjo organizacij 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je povezanost med dobičkonosnostjo in vsemi 

štirimi neodvisnimi spremenljivkami, to je inovativnost, zadovoljstvo, medosebni odnosi in 

konkurenčnost, srednje močna (multipli korelacijski koeficient R = 0,584). Največja, srednje 

močna in pozitivna je povezanost med spremenljivkama dobičkonosnost in inovativnost 

(parcialni korelacijski koeficient R = 0,338). Ostale tri neodvisne spremenljivke – 

zadovoljstvo, medosebni odnosi in konkurenčnost – pa imajo z odvisno spremenljivko 

dobičkonosnost manj močno povezanost (parcialni korelacijski koeficienti R so: 0,209 za 

zadovoljstvo, -0,251 za medosebne odnose in 0,200 za konkurenčnost).  

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

Dobičkonosnost  

R
2
=0,341 e 

Inovativnost  =0,565 R
2
=0,274 

Zadovoljstvo  =0,390 R
2
=0,020 

Medosebni odnosi  =-0,530 R
2
=0,019 

Konkurenčnost  =0,469 R
2
=0,027 
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dobičkonosnost = -0,260 + 0,565 * inovativnost + 0,390 * zadovoljstvo – 0,530 * medosebni 

odnosi + 0,469 * konkurenčnost. 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se dobičkonosnost organizacije v povprečju 

poveča za 0,565 (prvi parcialni regresijski koeficient 1 = 0,565) povprečne stopnje strinjanja, 

če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture inovativnost poveča 

za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo nespremenjene.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se dobičkonosnost organizacije v povprečju 

poveča za 0,390 (drugi parcialni regresijski koeficient 2 = 0,390) povprečne stopnje 

strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

zadovoljstvo poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene.   

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se dobičkonosnost organizacije v povprečju 

zmanjša za 0,530 (tretji parcialni regresijski koeficient 3 = -0,530) povprečne stopnje 

strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture medosebni 

odnosi poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene.   

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se dobičkonosnost organizacije v povprečju 

poveča za 0,469 (četrti parcialni regresijski koeficient 4 = 0,469) povprečne stopnje 

strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

konkurenčnost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene.  

Povezanost med marketinško kulturo in investicijami 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo faktorje sedmih dimenzij marketinške kulture, kot 

odvisno pa indikator uspešnosti investicije.  

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da kriterije vključitve izpolnjuje pet neodvisnih 

spremenljivk, dve pa ne (dvostranska stopnja značilnosti pri preverjanju H0 :  = 0 je večja od 

0,05). 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da so dimenzije marketinške kulture 

inovativnost, zadovoljstvo, kakovost, konkurenčnost in medosebni odnosi povezane z 

investicijami v zdravstvu v Sloveniji (glej sliko 8). Za ostali dve dimenziji marketinške 

kulture – organiziranost in interno komuniciranje – pa na podlagi vzorčnih podatkov ne 

moremo trditi, da so povezani z investicijami. 
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Slika 8: Povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške kulture in investicijami 

organizacij 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je povezanost med investicijami in vsemi 

petimi neodvisnimi spremenljivkami, to je inovativnost, zadovoljstvo, kakovost, 

konkurenčnost in medosebni odnosi, srednje močna (multipli korelacijski koeficient 

R = 0,606). Največja, srednje močna in pozitivna povezanost je med spremenljivkama 

uspešnost in inovativnost (parcialni korelacijski koeficient R = 0,351). Ostale štiri neodvisne 

spremenljivke – zadovoljstvo, kakovost, konkurenčnost in medosebni odnosi – pa imajo, z 

odvisno spremenljivko investicije manj močno povezanost (parcialni korelacijski koeficienti 

R so: 0,243 za zadovoljstvo, -0,145 za kakovost, 0,187 za konkurenčnost in -0,135 za 

medosebne odnose). 

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

investicije = 0,104 + 0,574 * inovativnost + 0,510 * zadovoljstvo – 0,347 * kakovost + 0,421 

* konkurenčnost – 0,273 * medosebni odnosi. 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se investicije organizacije v povprečju 

povečajo za 0, 574 (prvi parcialni regresijski koeficient 1 = 0,574) povprečne stopnje 

strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

inovativnost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se investicije organizacije v 

povprečju povečajo za 0,510 (drugi parcialni regresijski koeficient 2 = 0,510) povprečne 

stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

zadovoljstvo poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se investicije organizacije v 

povprečju zmanjšajo za 0,347 (tretji parcialni regresijski koeficient 3 = -0,347) povprečne 

stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

kakovost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se investicije organizacije v 

Inovativnost  =0,574 R
2
=0,304 

Zadovoljstvo  =0,510 R
2
=0,027 

Kakovost  =-0,347 R
2
=0,013 

Konkurenčnost  =0,421 R
2
=0,012 

Medosebni odnosi =-0,273 R
2
=0,012 

Investicije 

R
2
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povprečju povečajo za 0,421 (četrti parcialni regresijski koeficient 4 = 0,421) povprečne 

stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

konkurenčnost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se investicije organizacije v 

povprečju zmanjšajo za 0,273 (peti parcialni regresijski koeficient 5 = -0,273) povprečne 

stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

medosebni odnosi poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene. Slednji odnos je podoben kot pri indikatorju uspešnosti dobičkonosnost. 

Povezanost med marketinško kulturo ter izobraževanjem in usposabljanjem 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo faktorje sedmih dimenzij marketinške kulture, kot 

odvisno pa indikator uspešnosti izobraževanje in usposabljanje.  

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da kriterije vključitve izpolnjujejo štiri neodvisne 

spremenljivke, tri pa ne (dvostranska stopnja značilnosti pri preverjanju H0 :  = 0 je večja od 

0,05).  

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da so dimenzije marketinške kulture interno 

komuniciranje, inovativnost, medosebni odnosi in konkurenčnost povezane z izobraževanjem 

in usposabljanjem v zdravstvu v Sloveniji (glej sliko 9). Za ostale tri dimenzije marketinške 

kulture – kakovost, zadovoljstvo in organiziranost – pa na podlagi vzorčnih podatkov ne 

moremo trditi, da so povezane z izobraževanjem in usposabljanjem. 

 

Slika 9: Povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške kulture ter 

izobraževanjem in usposabljanjem organizacij 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 32 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
 = 0,322) variance izobraževanja in usposabljanja organizacij v zdravstvu v Sloveniji 

pojasnjene z linearnim vplivom štirih faktorjev dimenzij marketinške kulture. Preostalih 68 % 

variance povzročajo neznani dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč ima spremenljivka 

interno komuniciranje, s katero lahko pojasnimo kar 22,5 % (determinacijski koeficient 

R
2
 = 0,225) variabilnosti. Ostale tri neodvisne spremenljivke – inovativnost, medosebni 

odnosi in konkurenčnost – pa dodatno pojasnijo le manjši (pri čemer so partdeterminacijski 
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koeficienti R
2
: 0,037 za inovativnost, 0,012 za medosebne odnose in 0,018 za konkurenčnost), 

to je 3,7 %, 1,2 % in 1,8 % del variance.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je povezanost med izobraževanjem in 

usposabljanjem ter vsemi štirimi neodvisnimi spremenljivkami, to je interno komuniciranje, 

inovativnost, medosebni odnosi in konkurenčnost, srednje močna (multipli korelacijski 

koeficient R = 0,568). Največja, vendar še vedno manj močna in pozitivna povezanost je med 

spremenljivkama izobraževanje in usposabljanje ter in inovativnost (parcialni korelacijski 

koeficient R = 0,210). Ostale tri neodvisne spremenljivke interno komuniciranje, medosebni 

odnosi in konkurenčnost pa imajo z odvisno spremenljivko izobraževanje in usposabljanje še 

manj močno povezanost (parcialni korelacijski koeficienti R so: 0,174 za interno 

komuniciranje, -0,184 za medosebne odnose in 0,162 za konkurenčnost).  

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

izobraževanje in usposabljanje = 0,619 + 0,413 * interno komuniciranje + 0,312 * 

inovativnost – 0,359* medosebni odnosi + 0,392 * konkurenčnost. 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se izobraževanje in usposabljanje organizacije 

v povprečju poveča za 0,413 (prvi parcialni regresijski koeficient 1 = 0,413) povprečne 

stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

interno komuniciranje poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa 

ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se izobraževanje in 

usposabljanje organizacije v povprečju poveča za 0,312 (drugi parcialni regresijski koeficient 

2 = 0,312) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije 

marketinške kulture inovativnost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture 

pa ostanejo nespremenjene.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se izobraževanje in usposabljanje organizacije 

v povprečju zmanjša za 0,359 (tretji parcialni regresijski koeficient 3 = -0,359) povprečne 

stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

medosebni odnosi poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene. Slednji odnos je podoben kot pri indikatorju uspešnosti dobičkonosnost in 

investicije.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se izobraževanje in usposabljanje organizacije 

v povprečju poveča za 0,392 (četrti parcialni regresijski koeficient 4 = 0,392) povprečne 

stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške kulture 

konkurenčnost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa ostanejo 

nespremenjene.  
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Povezanost med marketinško kulturo in zadovoljstvom pacientov (nižje število pritožb 

pacientov) 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo faktorje sedmih dimenzij marketinške kulture, kot 

odvisno pa indikator uspešnosti zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb pacientov).  

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da kriterije vključitve izpolnjujejo tri neodvisne 

spremenljivke, štiri pa ne (dvostranska stopnja značilnosti pri preverjanju H0:  = 0 je večja 

od 0,05).  

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da so dimenzije marketinške kulture 

organiziranost, inovativnost in medosebni odnosi povezane z zadovoljstvo pacientov (nižje 

število pritožb pacientov) v zdravstvu v Sloveniji (glej sliko 10). Za ostale štiri dimenzije 

marketinške kulture, kakovost, zadovoljstvo, konkurenčnost in interno komuniciranje, pa na 

podlagi vzorčnih podatkov ne moremo trditi, da so povezane z zadovoljstvom pacientov (nižje 

število pritožb pacientov). 

 

Slika 10: Povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške kulture in 

zadovoljstvom pacientov (nižje število pritožb pacientov) 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 32 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
 = 0,315) variance zadovoljstva pacientov (nižje število pritožb pacientov) organizacij v 

zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z linearnim vplivom treh faktorjev dimenzij marketinške 

kulture. Preostalih 68 % variance povzročajo neznani dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč 

ima spremenljivka organiziranost, s katero lahko pojasnimo kar 25,9 % (determinacijski 

koeficient R
2
 = 0,259) variabilnosti. Ostali dve neodvisni spremenljivki, inovativnost in 

medosebni odnosi, pa dodatno pojasnita le manjši (pri čemer sta partdeterminacijski 

koeficienta R
2
: 0,038 za inovativnost in 0,018 za medosebne odnose), to je 3,8 % in 1,8 % del 

variance.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je povezanost med zadovoljstvom pacientov in 

vsemi tremi neodvisnimi spremenljivkami, to je organiziranost, inovativnost in medosebni 

odnosi, srednje močna (multipli korelacijski koeficient R = 0,561). Največja, vendar še vedno 

manj močna in pozitivna povezanost je med spremenljivkama zadovoljstvo pacientov in 

inovativnost (parcialni korelacijski koeficient R = 0,179). Ostali dve neodvisni spremenljivki 

– organiziranost in medosebni odnosi – pa imata z odvisno spremenljivko zadovoljstvo 

Organiziranost  =0,249 R
2
=0,259 

Inovativnost  =0,258 R
2
=0,038 

Medosebni odnosi  =0,238 R
2
=0,018 

Zadovoljstvo pacientov  

R
2
=0,315 e 
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pacientov še manj močno povezanost (parcialni korelacijski koeficienta R sta: 0,150 za 

organiziranost in 0,158 za medosebne odnose).  

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb pacientov) = 0,761 + 0,249 * organiziranost + 

0,258 * inovativnost + 0,238 * medosebni odnosi. 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb 

pacientov) organizacije v povprečju poveča za 0,249 (prvi parcialni regresijski koeficient 

1 = 0,249) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije 

marketinške kulture organiziranost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške 

kulture pa ostanejo nespremenjene.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb 

pacientov) organizacije v povprečju poveča za 0,258 (drugi parcialni regresijski koeficient 

2 = 0,258) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije 

marketinške kulture inovativnost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture 

pa ostanejo nespremenjene.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb 

pacientov) organizacije v povprečju poveča za 0,238 (tretji parcialni regresijski koeficient 

3 = 0,238) povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije 

marketinške kulture medosebni odnosi poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške 

kulture pa ostanejo nespremenjene. 

Povezanost med marketinško kulturo in zadovoljstvom zaposlenih (nižja fluktuacija) 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo faktorje sedmih dimenzij marketinške kulture, kot 

odvisno pa indikator uspešnosti zadovoljstvo zaposlenih (nižja fluktuacija).  

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da kriterije vključitve izpolnjujeta dve neodvisni 

spremenljivki, šest pa ne (dvostranska stopnja značilnosti pri preverjanju H0 :  = 0 je večja 

od 0,05).  

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da sta dimenziji marketinške kulture medosebni 

odnosi in konkurenčnost povezani z zadovoljstvom zaposlenih (nižja fluktuacija) v zdravstvu 

v Sloveniji (glej sliko 11). Za ostalih pet dimenzij marketinške kulture, kakovost, 

zadovoljstvo, organiziranost, interno komuniciranje in inovativnost, pa na podlagi vzorčnih 

podatkov ne moremo trditi, da so povezane z zadovoljstvom zaposlenih (nižja fluktuacija). 
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Slika 11: Povezanost med posameznimi dimenzijami marketinške kulture in 

zadovoljstvom zaposlenih (nižja fluktuacija) 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 37 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
 = 0,372) variance zadovoljstva zaposlenih (nižja fluktuacija) v organizacijah v zdravstvu v 

Sloveniji pojasnjene z linearnim vplivom dveh faktorjev dimenzij marketinške kulture. 

Preostalih 63 % variance povzročajo neznani dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč ima 

spremenljivka medosebni odnosi, s katero lahko pojasnimo kar 35,2 % (determinacijski 

koeficient R
2
 = 0,352) variabilnosti. Druga neodvisna spremenljivk konkurenčnost pa dodatno 

pojasnijo le manjši (partdeterminacijski koeficient R
2
 = 0,020), to je 2,0 % del variance.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je povezanost med zadovoljstvom zaposlenih 

in obema neodvisnima spremenljivkama, to je medosebni odnosi in konkurenčnost, srednje 

močna (multipli korelacijski koeficient R = 0,610). Največja, vendar še vedno manj močna in 

pozitivna povezanost je med spremenljivkama zadovoljstvo zaposlenih in medosebni odnosi 

(parcialni korelacijski koeficient R = 0,254). Druga neodvisna spremenljivka konkurenčnost 

pa ima z odvisno spremenljivko zadovoljstvo zaposlenih še manj močno povezanost (parcialni 

korelacijski koeficient R = 0,176).  

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

zadovoljstva zaposlenih (nižja fluktuacija) = 0,137 + 0,509 * medosebni odnosi + 0,389 * 

konkurenčnost. 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo zaposlenih (nižja fluktuacija) 

organizacije v povprečju poveča za 0,509 (prvi parcialni regresijski koeficient 1 = 0,509) 

povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške 

kulture medosebni odnosi poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa 

ostanejo nespremenjene.  

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo zaposlenih (nižja fluktuacija) 

organizacije v povprečju poveča za 0,389 (prvi parcialni regresijski koeficient 1 = 0,389) 

povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije marketinške 

kulture konkurenčnost poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije marketinške kulture pa 

ostanejo nespremenjene.  

Medosebni odnosi =0,509 R
2
=0,352 

Konkurenčnost =0,389 R
2
=0,020 

Zadovoljstvo zaposlenih  

R
2
=0,372 e 
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7.4.4 Povezanost med indikatorji marketinške kulture in posameznimi indikatorji 

uspešnosti  

Pričujoče podpoglavje je namenjeno predstavitvi povezanosti med posameznimi indikatorji 

marketinške kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacij. Podpoglavje je 

razdeljeno na pet delov, ki predstavljajo povezanost med indikatorji marketinške kulture in 

indikatorjem uspešnosti: (1) dobičkonosnost, (2) investicije, (3) izobraževanje in 

usposabljanje, (4) zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb pacientov) in (5) zadovoljstvo 

zaposlenih (nižja fluktuacija). 

Povezanost med indikatorji marketinške kulture in dobičkonosnostjo 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo 59 indikatorjev marketinške kulture, kot odvisno pa 

indikator uspešnosti dobičkonosnost. Pri regresijski analizi smo ugotovili, da kriterije 

vključitve izpolnjuje šest neodvisnih spremenljivk, 53 pa ne (Sig. > 0,05).   

Na podlagi nizke pojasnjene variance (determinacijski koeficient R
2 

<
 
0,035), beta 

koeficientov in boljše F-statistike se odločimo, da bomo izbrali tretji model, v katerega so 

vključene tri neodvisne spremenljivke X74, X42 in X28 (glej sliko 12). 

 

Slika 12: Model indikatorjev marketinške kulture z dobičkonosnostjo 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 35 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
 = 0,345) variance dobičkonosnosti organizacij v zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z 

linearnim vplivom treh indikatorjev marketinške kulture. Preostalih 65 % variance povzročajo 

neznani dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč ima spremenljivka X74, s katero lahko 

pojasnimo kar 25,3 % (determinacijski koeficient R
2
=0,253) variabilnosti. Ostali dve 

neodvisni spremenljivki X42 in X28 pa dodatno pojasnita le manjši (pri čemer sta 

partdeterminacijska koeficienta R
2
: 0,054 za X42 in 0,038 za X28), to je 5,4 % in 3,8 % del 

variance.  

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

dobičkonosnost = -0,077 + 0,380*X74 + 0,303 * X42 + 0,179 * X28. 

X74 =0,380 R
2
=0,253 

X42 =0,303 R
2
=0,054 

X28 =0,179 R
2
=0,038 

Dobičkonosnost  

R
2
=0,345 e 
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Povezanost med indikatorji marketinške kulture in investicijami 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo 59 indikatorjev marketinške kulture, kot odvisno pa 

indikator uspešnosti investicije. Pri regresijski analizi smo ugotovili, da kriterije vključitve 

izpolnjujejo štiri neodvisne spremenljivke, 55 pa ne (Sig. > 0,05). 

Na podlagi nizke pojasnjene variance (determinacijski koeficient R
2
 < 0,035), beta 

koeficientov in boljše F-statistike se odločimo, da bomo izbrali tretji model, v katerega so 

vključene tri neodvisne spremenljivke X74, X66 in X28 (glej sliko 13). 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 38 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
 = 0,376) variance investicij organizacij v zdravstvu v Sloveniji pojasnjene z linearnim 

vplivom treh indikatorjev marketinške kulture. Preostalih 62 % variance povzročajo neznani 

dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč ima spremenljivka X74, s katero lahko pojasnimo kar 

28,4 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,284) variabilnosti. Ostali dve neodvisni 

spremenljivki, X66 in X28, pa dodatno pojasnita le manjši (pri čemer sta partdeterminacijska 

koeficienta R
2
: 0,055 za X66 in 0,036 za X28), to je 5,5 % in 3,6 %, el variance.  

 

Slika 13: Model indikatorjev marketinške kulture z investicijami 

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

investicije = 0,241 + 0,392 * X74 + 0,303 * X66 + 0,169 * X28. 

Povezanost med indikatorji marketinške kulture ter izobraževanjem in usposabljanjem 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo 59 indikatorjev marketinške kulture, kot odvisno pa 

indikator uspešnosti izobraževanje in usposabljanje. Pri regresijski analizi smo ugotovili, da 

kriterije vključitve izpolnjuje devet neodvisnih spremenljivk, 50 pa ne (Sig. > 0,05). 

Na podlagi nizke pojasnjene variance (determinacijski koeficient R
2
 < 0,035), beta 

koeficientov in boljše F-statistike se odločimo, da bomo izbrali drugi model, v katerega sta 

vključeni dve neodvisni spremenljivki X66 in X74 (glej sliko 14). 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 31 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
=0,310) variance izobraževanja in usposabljanja organizacij v zdravstvu v Sloveniji 

X74 =0,380 R
2
=0,284 

X66 =0,303 R
2
=0,055 

X28 =0,179 R
2
=0,036 

Investicije  

R
2
=0,376 e 
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pojasnjene z linearnim vplivom dveh indikatorjev marketinške kulture. Preostalih 69 % 

variance povzročajo neznani dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč ima spremenljivka X66, s 

katero lahko pojasnimo kar 23,1 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,231) variabilnosti. 

Druga neodvisna spremenljivka X74 pa dodatno pojasni le manjši (partdeterminacijski 

koeficient R
2
 = 0,080), to je 8 % del variance.  

 

Slika 14: Model indikatorjev marketinške kulture z izobraževanjem in usposabljanjem 

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

izobraževanje in usposabljanje = 0,774 + 0,419 * X66 + 0,289 * X74.  

Povezanost med indikatorji marketinške kulture in zadovoljstvom pacientov (nižje število 

pritožb pacientov) 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo 59 indikatorjev marketinške kulture, kot odvisno pa 

indikator uspešnosti zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb pacientov). Pri regresijski 

analizi smo ugotovili, da kriterije vključitve izpolnjuje osem neodvisnih spremenljivk, 51 pa 

ne (Sig. > 0,05).  

Na podlagi nizke pojasnjene variance (determinacijski koeficient R2 < 0,035), beta 

koeficientov in boljše F-statistike se odločimo, da bomo izbrali drugi model, v katerega sta 

vključeni dve neodvisni spremenljivki X32 in X73 (glej sliko 15). 

 

Slika 15: Model indikatorjev marketinške kulture z zadovoljstvom pacientov (nižje 

število pritožb pacientov) 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je povezanost med zadovoljstvom pacientov 

(nižje število pritožb pacientov) ter obema neodvisnima spremenljivkama X32 in X73 srednje 

močna (multipli korelacijski koeficient R = 0,617). Največja, srednje močna in pozitivna, 

povezanost je med spremenljivkama zadovoljstvo pacientov in X32 (parcialni korelacijski 

koeficient R = 0,376). Druga neodvisna spremenljivki X73 pa ima z odvisno spremenljivko 

X32 =0,334 R
2
=0,306 

X73 =0,351 R
2
=0,075 

Zadovoljstvo pacientov  

R
2
=0,376 e 

X66 =0,419 R
2
=0,231 

X74 =0,289 R
2
=0,080 

Izobraževanje in 

usposabljanje  

R
2
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zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb pacientov) nekoliko manj, vendar še vedno 

srednje močno povezanost (parcialni korelacijski koeficient R = 0,328).  

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

zadovoljstvo pacientov (nižje število pritožb pacientov) = 1,039+0,334*X32+0,351*X73.  

Povezanost med indikatorji marketinške kulture in zadovoljstvom zaposlenih (nižja 

fluktuacija) 

Kot neodvisne spremenljivke uporabimo 59 indikatorjev marketinške kulture, kot odvisno pa 

indikator uspešnosti zadovoljstvo zaposlenih (nižja fluktuacija). Pri regresijski analizi smo 

ugotovili, da kriterije vključitve izpolnjuje deset neodvisnih spremenljivk, 49 pa ne 

(Sig. > 0,05). 

Na podlagi nizke pojasnjene variance (determinacijski koeficient R
2
 < 0,035), beta 

koeficientov in boljše F-statistike se odločimo, da bomo izbrali drugi model, v katerega sta 

vključeni dve neodvisni spremenljivki – X32 in X46 (glej sliko 16). 

 

Slika 16: Model indikatorjev marketinške kulture z zadovoljstvom zaposlenih (nižja 

fluktuacija) 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je 40 % (multipli determinacijski koeficient 

R
2
=0,400) variance zadovoljstvo zaposlenih (nižja fluktuacija) v organizacijah v zdravstvu v 

Sloveniji pojasnjene z linearnim vplivom dveh indikatorjev marketinške kulture. Preostalih 

60 % variance povzročajo neznani dejavniki. Največjo pojasnjevalno moč ima spremenljivka 

X32, s katero lahko pojasnimo kar 35,8 % (determinacijski koeficient R
2
 = 0,358) 

variabilnosti. Druga neodvisna spremenljivka X46 pa dodatno pojasni le manjši 

(partdeterminacijski koeficient R
2
 = 0,046), to je 4,6 % del variance.  

Model je (na podlagi F-statistike) statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 0,00. 

Regresijska enačba je:  

zadovoljstvo zaposlenih (nižja fluktuacija) = 1,126 + 0,445 * X32 + 0,257 * X46.  

X32 =0,445 R
2
=0,358 

X46 =0,257 R
2
=0,046 

Zadovoljstvo zaposlenih  

R
2
=0,400 e 
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8 KLJUČNE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA RAZISKOVANJA 

V tem podpoglavju predstavljamo ključne ugotovitve empiričnega dela raziskovanja. 

Podpoglavje je razdeljeno na tri dele. V začetku predstavljamo (1) ključne ugotovitve in 

skupni prikaz povprečne stopnje strinjanja marketinške kulture in uspešnosti organizacij, sledi 

(2) predstavitev ključnih ugotovitev in skupnega prikaza statistično značilnih razlik ter (3) 

ključnih ugotovitev in skupnega prikaza povezanosti marketinške kulture in uspešnosti. 

8.1 Ključne ugotovitve in skupen prikaz povprečne stopnje strinjanja marketinške 

kulture in uspešnosti 

V tem podpoglavju predstavljamo (1) ključne ugotovitve in skupen prikaz povprečne stopnje 

strinjanja marketinške kulture in uspešnosti, in sicer najprej skupno, v nadaljevanju pa (2) pri 

posameznih vrstah izvajalcev in nato še (3) pri posameznih vrstah delovnega mesta. 

Ugotovitve in skupen prikaz za marketinško kulturo in uspešnost 

Na podlagi rezultatov v preglednici 27 lahko sklepamo na visoko stopnjo razvitosti 

marketinške kulture v zdravstvu v Sloveniji, saj je ocena povprečne stopnje strinjanja 3,94. 

Ocena povprečne stopnje strinjanja za uspešnost v zdravstvu v Sloveniji je nekoliko nižja, in 

sicer 3,54. 

Iz rezultatov v preglednici 27 vidimo, da so razlike med odgovori v okviru posameznih 

dimenzij razmeroma majhne. Ocene povprečnih stopenj strinjanja so pri vseh dimenzijah 

marketinške kulture višje oz. enake 3,80. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila 

ocenjena za dimenzijo zadovoljstvo (3,80), sledi inovativnost (3,91), medosebni odnosi (3,96) 

in konkurenčnost in interno komuniciranje (3,98). Najvišja povprečna stopnja strinjanja je bila 

ocenjena pri dimenzijah kakovost (3,99) in organiziranost (4,00).  

V preglednici 27 vidimo najnižje in najvišje povprečne stopnje strinjanja za indikatorje 

marketinške kulture glede posameznih dimenzij marketinške kulture, kot tudi glede 

marketinške kulture in uspešnosti. Med drugim  lahko vidimo, da so najnižje povprečne 

stopnje strinjanja za indikatorja marketinške kulture X28 – »V organizaciji načrtno 

spremljamo aktivnosti konkurenčnih zdravstvenih organizacij« (2,97) in X29 – »Po zaključku 

zdravljenja v naši organizaciji spremljamo zadovoljstvo pacientov« (3,25), ki se nanašata na 

dimenzijo marketinške kulture zadovoljstvo.  
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Preglednica 27: Najnižja oz. najvišja povprečna stopnja strinjanja za indikatorje 

marketinške kulture po dimenzijah marketinške kulture in uspešnosti 

Dimenzija Najnižja povprečna stopnja strinjanja  Najvišja povprečna stopnja strinjanja 

Kakovost 

(3,99) 

X13 – »V organizaciji načrtno merimo in 

nadziramo kakovost dela zaposlenih« (3,29) 

in X11 – »V organizaciji je natančno 

opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno 

delo zaposlenih« (3,72). 

X15 – »Zaposleni verjamemo, da se naše 

vedenje odraža v podobi/imidžu 

organizacije« (4,36) in X16 – »Zaposleni si 

prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva 

organizacije« (4,24).  

Zadovoljstvo 

(3,80) 

X28 – »V organizaciji načrtno spremljamo 

aktivnosti konkurenčnih zdravstvenih 

organizacij« (2,97) in X29 – »Po zaključku 

zdravljenja v naši organizaciji spremljamo 

zadovoljstvo pacientov« (3,25). 

X25 – »Zaposleni verjamemo, da se naše 

vedenje odraža v zadovoljstvu pacientov, 

svojcev in drugih zainteresiranih 

udeležencev« (4,35) in X26 – »Zaposleni si 

prizadevamo izpolniti pričakovanja 

pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih 

udeležencev« (4,34). 

Medosebni 

odnosi (3,96) 

X32 – »V organizaciji se vsak zaposlen 

počuti kot pomemben del organizacije« 

(3,73) in X31 – »Vodstvo organizacije 

upošteva občutke sodelavcev« (3,78). 

X38 – »V organizaciji je pomemben vsak 

pacient, svojec in drugi zainteresiran 

udeleženec« (4,32) in X37 – »V 

organizaciji upoštevamo občutke pacientov, 

svojcev in drugih zainteresiranih 

udeležencev« (4,13). 

Konkurenčnost 

(3,98) 

X46 – »Vodstvo organizacije nudi 

zaposlenim več ugodnosti kot konkurenčne 

organizacije« (3,57) in X48 – » Vodstvo 

organizacije tesno sodeluje z lokalno 

skupnostjo, občino in drugimi organizacijami 

v okolju« (3,77). 

X42 – »Vodstvo organizacije omogoča 

stalno strokovno izpopolnjevanje 

zaposlenih« (4,32) in X45 – »Zaposleni s 

svojim delom prispevamo k pridobivanju 

novih pacientov« (4, 22). 

Organiziranost 

(4,00) 

X55 – »Zaposleni dobro upravljamo s 

časom« (3,92) in X52 – »Zaposleni vsak dan 

natančno načrtujemo svoje delo« (3,93). 

X53 – »Zaposleni si pri delu postavljamo 

prioritete« (4,17) in X51 – »Zaposleni smo 

pri svojem delu dobro organizirani« (3,99). 

Interno 

komuniciranje 

(3,98) 

X61 – »Organizacija ima sprejeta interna 

pravila in postopke, ki so dostopni vsem 

zaposlenim« (3,80) in X611 – »V naši 

organizaciji si zaposleni med seboj 

zaupamo« (3,82). 

X61 – »Zadovoljstvo sodelavcev je 

pomembno za vodstvo organizacije« (4,21) 

in X66 – »Vodstvo organizacije si pri 

svojem delu prizadeva za usposabljanje 

sodelavcev« (4,19). 

Inovativnost 

(3,90) 

X74 – »Organizacija med prvimi uvaja 

novosti v postopke zdravljenja« (3,77) in 

X75 – »Organizacija med prvimi uvaja nove 

programe in storitve« (3,77). 

X73 – »V organizaciji smo dovzetni za 

spremembe« (4,10) in X72 – »V 

organizaciji smo v koraku s tehnološkim 

razvojem« (3,99). 

Marketinška 

kultura (3,94)  

X28 – »V organizaciji načrtno spremljamo 

aktivnosti konkurenčnih zdravstvenih 

organizacij« (2,97) in X29 – »Po zaključku 

zdravljenja v naši organizaciji spremljamo 

zadovoljstvo pacientov« (3,25). 

X15 – »Zaposleni verjamemo, da se naše 

vedenje odraža v podobi/imidžu 

organizacije« (4,36) in X25 – »Zaposleni 

verjamemo, da se naše vedenje odraža v 

zadovoljstvu pacientov, svojcev in drugih 

zainteresiranih udeležencev« (4,35). 

Uspešnost 

(3,54) 

Y81 – »V primerjavi s sorodnimi 

organizacijami je dobičkonosnost 

organizacije višja« (3,20) in Y82 – »V 

primerjavi s sorodnimi organizacijami je 

število uspešno realiziranih investicij višje« 

(3,49). 

Y84 – »V primerjavi s sorodnimi 

organizacijami je število pritožb pacientov 

in svojcev glede na skupno število 

obravnavanih pacientov nižje« (3,71) in 

Y85 – »V primerjavi s sorodnimi 

organizacijami je neto fluktuacija 

zaposlenih na skupno število zaposlenih 

nižja« (3,70). 
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Najvišje povprečne stopnje strinjanja so za indikatorja marketinške kulture X15 – »Zaposleni 

verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu organizacije« (4,36) in X25 – 

»Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu pacientov, svojcev in drugih 

zainteresiranih udeležencev« (4,35), ki se nanašata na dimenziji marketinške kulture kakovost 

in zadovoljstvo. 

Za osnovno mero zanesljivosti vprašalnika smo uporabili Cronbachovo alfa statistiko. 

Najnižja vrednost omenjene statistike je bila izračunana za sklop vprašanj, ki se nanašajo na 

uspešnost (0,83), med dimenzijami marketinške kulture pa za sklop vprašanj, ki se nanašajo 

na kakovost (0,86), ter najvišja vrednost za vprašanja, ki se nanašajo na medosebne odnose 

(0,95), kar kaže na veliko zanesljivost instrumenta (glej prilogo 6). 

Ugotovitve in skupen prikaz za marketinško kulturo in uspešnost pri posameznih vrstah 

izvajalcev 

V preglednici 28 vidimo najnižje in najvišje povprečne stopnje strinjanja za dimenzije 

marketinške kulture pri posameznih vrstah izvajalcev, kot tudi za marketinško kulturo in 

uspešnost. 

Preglednica 28: Najnižja oz. najvišja povprečna stopnja strinjanja za dimenzije 

marketinške kulture pri posameznih vrstah izvajalcev 

Izvajalec Najnižja povprečna stopnja strinjanja  Najvišja povprečna stopnja strinjanja 

Bolnišnica (3,61) Medosebni odnosi (3,49) in 

konkurenčnost (3,57). 

Kakovost (3,69) in zadovoljstvo 

(3,66). 

Zdravstveni dom 

(3,92) 

Zadovoljstvo (3,67) in inovativnost 

(3,83). 

Interno komuniciranje (4,08) in 

konkurenčnost (4,05). 

Koncesionar 

(4,41) 

Zadovoljstvo (4,08) in inovativnost 

(4,31). 

Medosebni odnosi (4,60) in 

organiziranost (4,55). 

Zasebnik (4,59) Zadovoljstvo (4,21) in kakovost 

(4,57). 

Medosebni odnosi (4,71) in 

inovativnost (4,69). 

Marketinška 

kultura (3,94)  

Zadovoljstvo (3,80) in inovativnost 

(3, 91). 

Organiziranost (4,00) in kakovost 

(3,99). 

Uspešnost (3,54) Dobičkonosnost (3,20) Zadovoljstvo pacientov (3,71) 

 

Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja je mogoče zaslediti pri zasebnikih (marketinška kultura 

4,59 in uspešnost 4,20), nato pri koncesionarjih (marketinška kultura 4,40 in uspešnost 3,99), 

sledijo zdravstveni domovi (marketinška kultura 3,92 in uspešnost 3,56). Najnižjo povprečno 

stopnjo strinjanja je mogoče zaslediti pri bolnišnicah (marketinška kultura 3,60 in uspešnost 

3,19). Čim višje je bila ocenjena povprečno stopnjo strinjanja za marketinško kulturo pri 

posameznih izvajalcih, tem višje je bila pri teh ocenjena povprečna stopnjo strinjanja za 

uspešnost. 
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Ugotovitve in skupen prikaz za marketinško kulturo in uspešnost pri posameznih vrstah 

delovnega mesta 

V preglednici 29 vidimo najnižje in najvišje povprečne stopnje strinjanja za dimenzije 

marketinške kulture pri posameznih vrstah delovnega mesta, kot tudi za marketinško kulturo 

in uspešnost. 

Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja je mogoče zaslediti pri direktorjih (marketinška kultura 

4,40 in uspešnost 3,92), nato pri strokovnih direktorjih (marketinška kultura 4,11 in uspešnost 

4,04 – ta je višja kot pri direktorjih), sledijo pa s podobno povprečno stopnjo strinjanja vodje 

– zdravstveni delavci (marketinška kultura 3,75 in uspešnost 3,33) in vodje – nezdravstveni 

delavci (marketinška kultura 3,65 in uspešnost 3,33 – ta je enaka kot pri vodjih – 

zdravstvenih).  

Pri pregledu povprečnih stopenj strinjanja s trditvami za uspešnost ugotovimo, da je ta v 

povprečju večinoma tem višja, čim višja je povprečna stopnja strinjanja s trditvami za 

marketinško kulturo pri posameznih vrstah zaposlenih. 

Preglednica 29: Najnižja oz. najvišja povprečna stopnja strinjanja za dimenzije 

marketinške kulture pri posameznih vrstah delovnega mesta 

Izvajalec Najnižja povprečna stopnja 

strinjanja  

Najvišja povprečna stopnja strinjanja 

Direktor (4,39) Zadovoljstvo (4,07) in inovativnost 

(4,29). 

Medosebni odnosi (4,63) in 

konkurenčnost (4,49). 

Strokovni direktor 

(4,12) 

Kakovost (3,96) in zadovoljstvo 

(3,98). 

Interno komuniciranje (4,24) in 

konkurenčnost (4,24). 

Vodja – zdravstveni 

(3,75) 

Medosebni odnosi (3,67) in 

inovativnost (3,69). 

Kakovost (3,87) in organiziranost 

(3,85)  

Vodja – 

nezdravstveni (3,65) 

Medosebni odnosi (3,53) in 

zadovoljstvo (3,57). 

Inovativnost (3,72) konkurenčnost 

(3,71). 

Marketinška kultura 

(3,94)  

Zadovoljstvo (3,80) in inovativnost 

(3, 91). 

Organiziranost (4,00) in kakovost 

(3,99). 

Uspešnost (3,54) Dobičkonosnost (3,20) Zadovoljstvo pacientov (3,71) 

 

8.2 Ključne ugotovitve in skupen prikaz statistično značilnih razlik 

Pričujoče podpoglavje je namenjeno predstavitvi ključnih ugotovitev in skupnega prikaza 

statistično značilnih razlik v razvitosti (1) marketinške kulture in uspešnosti, (2) dimenzij 

marketinške kulture ter (3) indikatorjev marketinške kulture, in sicer med različnimi vrstami 

izvajalcev zdravstvenih storitev kot tudi med različnimi skupinami zaposlenih. 

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike v razvitosti marketinške kulture in uspešnosti med različnimi skupinami zaposlenih ter 
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tudi med različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev. Glede na posamezne skupine 

zaposlenih je najnižje povprečne stopnje strinjanja mogoče zaslediti pri vodjih oddelkov – 

nezdravstveni delavci, najvišje pa pri direktorjih. Glede na posamezne vrste izvajalcev je 

najnižje povprečne stopnje strinjanja mogoče zaslediti pri bolnišnicah, najvišje pa pri 

zasebnikih. 

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike v razvitosti posameznih dimenzij marketinške kulture in uspešnosti med različnimi 

skupinami zaposlenih ter tudi med različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev. 

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike pri indikatorjih marketinške kulture med različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih 

storitev, razen za indikatorje X23, X48 in X65 ne moremo trditi, da obstajajo statistično 

značilne razlike med njimi. Zaposleni so si bili glede teh indikatorjev enotni.  

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike pri indikatorjih dimenzije marketinške kulture med različnimi skupinami zaposlenih, 

razen za indikatorje X23, X28, X48, X61, X64 in X65 ne moremo trditi, da obstajajo 

statistično značilne razlike med njimi. Zaposleni so si bili glede teh indikatorjev enotni. 

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike pri indikatorjih uspešnosti med različnimi skupinami zaposlenih (razen za indikator 

Y81) in tudi med različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev. 

8.3 Ključne ugotovitve in skupen prikaz povezanosti marketinške kulture in 

uspešnosti  

V tem podpoglavju predstavljamo ključne ugotovitve in skupen prikaz povezanosti 

marketinške kulture in uspešnosti. V začetku predstavljamo (1) povezanost med marketinško 

kulturo in dimenzijami marketinške kulture ter uspešnostjo. V nadaljevanju predstavljamo (2) 

povezanost med pomembnejšimi posameznimi dimenzijami marketinške kulture in 

posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije; (3) povezanost med pomembnejšimi 

posameznimi indikatorji marketinške kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti 

organizacije ter (4) povezanost med najpomembnejšimi posameznimi indikatorji marketinške 

kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije. Podpoglavje zaključujemo s (5) 

prikazom praktičnega modela uspešnosti organizacije – povprečna stopnja strinjanja pri 

najpomembnejših indikatorjih marketinške kulture in pri izvajalcih zdravstvenih storitev ter 

povezanost s posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije. 
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Ugotovitve in prikaz povezanosti med marketinško kulturo ter dimenzijami marketinške 

kulture in uspešnostjo 

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da je 

marketinška kultura povezana z uspešnostjo organizacij v zdravstvu v Sloveniji (glej sliko 4). 

Poleg tega smo pri regresijski analizi ugotovili, da na podlagi vzorčnih podatkov lahko 

trdimo, da je marketinška kultura povezani z vsemi petimi indikatorji uspešnosti v zdravstvu v 

Sloveniji, to je z dobičkonosnostjo, investicijami, izobraževanjem in usposabljanjem, 

zadovoljstvom pacientov ter zadovoljstvom zaposlenih (glej sliko 5). 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da so dimenzije marketinške kulture (1) 

inovativnost, (2) konkurenčnost, (3) zadovoljstvo in (4) kakovost povezane z uspešnostjo v 

zdravstvu v Sloveniji (glej sliko 6). Za ostale tri dimenzije marketinške kulture, medosebni 

odnosi, organiziranost in interno komuniciranje, pa na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo 

trditi, da so povezane z uspešnostjo. 

Ugotovitve in prikaz povezanosti med pomembnejšimi posameznimi dimenzijami marketinške 

kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije 

Na sliki 17 so združeni rezultati, ki smo jih dobili po izvedenih linearnih regresijah. Prikazane 

so neodvisne spremenljivke (dimenzije marketinške kulture), ki najbolje pojasnjujejo 

variabilnost odvisne spremenljivke (indikatorje uspešnosti). 

 

Slika 17: Povezanost med pomembnejšimi posameznimi dimenzijami marketinške 

kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije 

Na podlagi nizke pojasnjene variance (determinacijski koeficient R
2
 < 0,035), beta 

koeficientov in boljše F-statistike se odločimo, da bomo pri indikatorju uspešnosti 

dobičkonosnost izbrali prvi model, v katerega je vključena neodvisna spremenljivka 

inovativnost, ki lahko pojasni 27 % variabilnosti dobičkonosnosti. Pri indikatorju uspešnosti 
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investicije bomo izbrali prvi model, v katerega je prav tako vključena neodvisna 

spremenljivka inovativnost, ki lahko pojasni 30 % variabilnosti inovativnosti. Pri indikatorju 

uspešnosti izobraževanje in usposabljanje bomo izbrali drugi model, v katerega sta vključeni 

neodvisni spremenljivki inovativnost in interno komuniciranje, ki skupaj lahko pojasnita 26 % 

variabilnosti izobraževanja in usposabljanja. Pri indikatorju uspešnosti zadovoljstvo pacientov 

bomo prav tako izbrali drugi model, v katerega sta vključeni neodvisni spremenljivki 

inovativnost in organiziranost, ki skupaj lahko pojasnita 30 % variabilnosti zadovoljstva 

pacientov. Pri indikatorju uspešnosti zadovoljstvo zaposlenih pa bomo izbrali prvi model, v 

katerega je vključena neodvisna spremenljivka medosebni odnosi, ki lahko pojasni 35 % 

variabilnosti zadovoljstvo zaposlenih. 

Na podlagi rezultatov na sliki 17 vidimo, da dimenzija marketinške kulture inovativnost v 

največji meri pojasni variabilnost tako dobičkonosnosti kot tudi investicije, pomembno pa 

pojasni tudi variabilnost izobraževanja in usposabljanja ter zadovoljstva pacientov. Dimenzija 

marketinške kulture interno komuniciranje v največji meri pojasni variabilnost izobraževanja 

in usposabljanja. Dimenzija marketinške kulture organiziranost v največji meri pojasni 

variabilnost zadovoljstva pacientov, dimenzija marketinške kulture medosebni odnosi pa v 

največji meri pojasni variabilnost zadovoljstva zaposlenih. 

Na podlagi rezultatov raziskave (in s tem ob upoštevanju kriterijev oz. dejavnikov, ki so 

nastopali v raziskavi)
23

 ugotavljamo, da so nekatere dimenzije marketinške kulture (pa tudi 

posamezni indikatorji marketinške kulture), ki sicer izkazujejo šibkejšo povezanost, negativno 

povezane z uspešnostjo oz. s posameznimi indikatorji uspešnosti, in sicer (slike 6, 7, 8 in 9):  

 neodvisna spremenljivka kakovost na odvisno spremenljivko uspešnost (parcialni 

korelacijski koeficient R = -0,147, parcialni regresijski koeficient  = -0,231); 

 neodvisna spremenljivka kakovost na odvisno spremenljivko investicije (parcialni 

korelacijski koeficient R = -0,145, parcialni regresijski koeficient  = -0,347); 

 neodvisna spremenljivka medosebni odnosi na odvisno spremenljivko dobičkonosnost 

(parcialni korelacijski koeficient R = -0,251, parcialni regresijski koeficient  = -0,530); 

 neodvisna spremenljivka medosebni odnosi na odvisno spremenljivko investicije 

(parcialni korelacijski koeficient R = -0,135, parcialni regresijski koeficient  = -0,273); 

 neodvisna spremenljivka medosebni odnosi na odvisno spremenljivko izobraževanje in 

usposabljanje (parcialni korelacijski koeficient R = -0,184, parcialni regresijski koeficient 

 = -0,359). 

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da sta dimenziji marketinške kulture kakovost in 

medosebni odnosi tisti, ki sta, sicer v manjši meri, negativno povezani z uspešnostjo oz. z 

nekaterimi indikatorji uspešnosti.  

                                                 

23
 Ob upoštevanju drugačnih kriterijev oz. dejavnikov, bi morebiti prišli do drugačnih ugotovitev.  
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Negativna povezanost uspešnosti in investicij organizacije z dimenzijo marketinške kulture 

kakovost je morda med drugim lahko tudi posledica višjih stroškov organizacije, ki jih ima z 

vpeljavo sistema kakovosti in tudi negativne naravnanosti zaposlenih do sistema kakovosti 

(morda bi bilo smiselno pri anketirancih preveriti vprašanja za dimenzijo marketinške kulture 

kakovost). V nasprotnem primeru se lahko vprašamo, ali se slabša kakovost v zdravstvu 

»bolje oz. uspešnejše trži«? Vsekakor uspešnost (tako menimo) na račun »slabše« kakovosti 

ne vzdrži dolgoročno. 

Negativno povezanost dobičkonosnosti, investicij ter izobraževanja in usposabljanja 

organizacije z dimenzijo marketinške kulture medosebni odnosi je morda med drugim tudi 

posledica »pritiska« na zaposlene »od zgoraj«, od pacientov in od okolice (notranje in 

zunanje). Kljub ustvarjanju dobrih rezultatov (ki jih ustvarijo zaradi negativnih pritiskov in 

pod njihovim vplivom), tj. dobičkonosnosti, večjih investicij, pa tudi dodatnih izobraževanj in 

usposabljanj, med zaposlenimi vlada vzdušje, ki »gre« izven meja dobrih medosebnih 

odnosov. Vsekakor navedeno stanje (tako menimo) dolgoročno ne vzdrži (zaradi slabega 

sodelovanja, izgorevanja zaposlenih, zdravstvenega absentizma, odhodov dobrih sodelavcev 

ipd.); slej ko prej se bodo negativni medsebojni odnosi lahko negativno odražali tudi na 

uspešnosti organizacije. Na podlagi navedenega je pomembno poudariti, da je nujno, da 

organizacije (oz. vodstvo) proučijo, kaj se dogaja v njihovih organizacijah glede dimenzij 

marketinške kulture kakovost in medosebnih odnosov. Ali so (oz. bodo) uspešnejši na račun 

slabše kakovosti in slabših medosebnih odnosov? 

Ugotovitve in prikaz povezanosti med pomembnejšimi posameznimi indikatorji marketinške 

kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije 

Na podlagi rezultatov na sliki 18 vidimo, da lahko s sedmimi indikatorji marketinške kulture 

pojasnimo približno dobro tretjino variabilnosti uspešnosti organizacije oz. petih indikatorjev 

uspešnosti.  

V nadaljevanju besedila (kot tudi na slikah) posamezne indikatorje marketinške kulture poleg 

z oznakami nazivamo tudi v skrajšani opisni obliki (ne v celotnem opisu) predvsem zaradi 

enostavnejšega in preglednejšega pojasnjevanja.  

Indikator uvajanje novosti v postopke zdravljenja (X74) najbolje pojasni variabilnost 

dobičkonosnosti in tudi investicije, pomembno pa pojasni tudi variabilnost izobraževanja in 

usposabljanja. Variabilnost dobičkonosnosti in investicij pa pomembno pojasnita tudi 

indikatorja strokovno izpopolnjevanje (X42) in spremljanje konkurence (X28). Indikator 

usposabljanje sodelavcev (X66) v največji meri pojasni variabilnost izobraževanja in 

usposabljanja. Indikator zaposleni se počuti kot pomemben del organizacije (X32) v največji 

meri pojasni variabilnost zadovoljstva pacientov, pomembno pa jo pojasni tudi indikator 

dovzetnost za spremembe (X73). Indikator zaposleni se počuti kot pomemben del 
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organizacije (X32) v največji meri pojasni tudi variabilnost zadovoljstva zaposlenih, 

pomembno pa jo pojasni tudi indikator ugodnosti za zaposlene (X46).  

 

Slika 18: Povezanost med pomembnejšimi posameznimi indikatorji marketinške kulture 

in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije 

Ugotovitve in prikaz povezanosti med najpomembnejšimi posameznimi indikatorji 

marketinške kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije 

Če povzamemo prejšnje podpoglavje (glej sliko 19), indikatorja uvajanje novosti v postopke 

zdravljenja (X74) in zaposleni se počuti kot pomemben del organizacije (X32) v največji meri 

pojasnita, in sicer približno 30 %, variabilnost kar štirih od petih indikatorjev uspešnosti 

organizacije, kar govori o njuni pomembnosti za uspešnost organizacije. V manjši meri pa 

pojasnita tudi peti indikator uspešnosti, tega pa v največji meri (skoraj četrtino) pojasni 

indikator usposabljanje sodelavcev (X66).  

S temi tremi indikatorji marketinške kulture, to so uvajanje novosti v postopke zdravljenja 

(X74), zaposleni se počuti kot pomemben del organizacije (X32) in usposabljanje sodelavcev 

(X66), lahko pojasnimo (povprečno) približno 30 % variabilnosti uspešnosti organizacije. 

Indikator uvajanje novosti v postopke zdravljenja (X74) najbolje pojasni variabilnost 

dobičkonosnosti in tudi inovativnosti, indikator zaposleni se počuti kot pomemben del 

organizacije (X32) v največji meri pojasni variabilnost zadovoljstva pacientov in tudi 
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variabilnost zadovoljstva zaposlenih, indikator usposabljanje sodelavcev (X66) v največji 

meri pojasni variabilnost izobraževanja in usposabljanja. 

 

Slika 199: Povezanost med najpomembnejšimi posameznimi indikatorji marketinške 

kulture in posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije 

Ugotovitve in prikaz praktičnega modela uspešnosti organizacije – povprečna stopnja 

strinjanja pri najpomembnejših indikatorjih marketinške kulture in pri izvajalcih zdravstvenih 

storitev ter povezanost s posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije 

V prejšnjem podpoglavju omenjeni indikatorji marketinške kulture, X74, X32 in X66, na 

podlagi navedenega predstavljajo najpomembnejše indikatorje marketinške kulture za 

uspešnost organizacije, kar predstavljamo v praktičnemu modelu uspešnosti organizacije, ki 

ga prikazuje slika 20.  

Na podlagi rezultatov na sliki 20 vidimo, da je v bolnišnicah povprečna stopnja strinjanja za 

indikator X74 (3,59) ocenjena nižje, kot je povprečna stopnja strinjanja marketinške kulture v 

bolnišnicah (3,61) in kot je skupna povprečna stopnja strinjanja za indikator X74 (3,77). 

Podobno lahko ugotovimo tudi za zdravstvene domove. Pri koncesionarjih je povprečna 

stopnja strinjanja za indikator X74 (4,04) ocenjena nižje, kot je povprečna stopnja strinjanja 

marketinške kulture pri koncesionarjih (4,41), toda višje, kot je skupna povprečna stopnja 

strinjanja za indikator X74 (3,77). Pri zasebnikih je povprečna stopnja strinjanja za indikator 

X74 (4,69) ocenjena višje, kot je povprečna stopnja strinjanja marketinške kulture pri 

zasebnikih (4,59) in kot je skupna povprečna stopnja strinjanja za indikator X74 (3,77). 

V bolnišnicah je povprečna stopnja strinjanja za indikator X66 (3,83) ocenjena višje, kot je 

povprečna stopnja strinjanja marketinške kulture v bolnišnicah (3,61), toda nižje, kot je 

skupna povprečna stopnja strinjanja za indikator X66 (4,19). V zdravstvenih domovih je 

povprečna stopnja strinjanja za indikator X66 (4,30) ocenjena višje, kot je povprečna stopnja 

strinjanja marketinške kulture v zdravstvenih domovih (3,92) in tudi kot je skupna povprečna 
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stopnja strinjanja za indikator X66 (4,19). Podobno lahko ugotovimo tudi za koncesionarje in 

zasebnike. 

V bolnišnicah je povprečna stopnja strinjanja za indikator X32 (3,12) ocenjena nižje, kot je 

povprečna stopnja strinjanja marketinške kulture v bolnišnicah (3,61) in tudi kot je skupna 

povprečna stopnja strinjanja za indikator X32 (3,73). Podobno lahko ugotovimo za 

zdravstveni dom. Pri koncesionarjih je povprečna stopnja strinjanja za indikator X32 (4,70) 

ocenjena višje, kot je povprečna stopnja strinjanja marketinške kulture pri koncesionarjih 

(4,41) in tudi kot je skupna povprečna stopnja strinjanja za indikator X32 (3,73). Podobno 

lahko ugotovimo tudi za zasebnike. 

Rezultati analize bi lahko bili pomembna informacija in usmeritev delovanja za vodstva 

posameznih organizacij v zdravstvu v smeri dviga ravni teh treh najpomembnejših 

indikatorjev marketinške kulture in s tem uspešnosti organizacije, pa tudi napovednik za 

nadaljnje raziskave. O slednjem govorimo v nadaljevanju. 
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Slika 20: Praktični model uspešnosti organizacije – povprečna stopnja strinjanja pri 

najpomembnejših indikatorjih marketinške kulture in pri izvajalcih zdravstvenih 

storitev ter povezanost s posameznimi indikatorji uspešnosti organizacije 
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9 ZAKLJUČEK 

9.1 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Marketinška kultura organizacij v zdravstvu ne sme biti sama sebi namen, temveč mora biti 

usmerjena v končni cilj organizacije, to pa je uspešnost organizacije. Zato je potrebno 

nadaljnje raziskovanje marketinške kulture (oz. izzive), raven marketinške kulture in 

uspešnost organizacije obravnavati enovito. Zakaj je raziskovanje marketinške kulture izziv? 

Rezultati raziskave nam podajo smernice za nadaljnje delovanje v smeri dviga ravni 

marketinške kulture. Zakaj dvigniti raven marketinške kulture? Marketinška kultura je 

pozitivno povezana z uspešnostjo organizacij, kar potrjujemo na podlagi rezultatov raziskave. 

S tremi indikatorji oz. elementi marketinške kulture (X74, X66 in X32), ki so v prejšnjem 

poglavju podrobno obravnavani, pojasnimo skoraj tretjino uspešnosti organizacij v zdravstvu 

v Sloveniji, zato je pri nadaljnjem delu organizacije, tako pri raziskovanju marketinške 

kulture kot tudi pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v smeri dviga ravni marketinške 

kulture, treba posebno pozornost nameniti zlasti tem trem indikatorjem oz. elementom. 

Orientacijska primerjalna vrednost bi pri tem lahko bila povprečna stopnja strinjanja 

marketinške kulture na ravni organizacije, naslednji korak je povprečna stopnja strinjanja za 

posamezen indikator marketinške kulture, kot prvo znotraj posamezne skupine izvajalca 

zdravstvenih storitev, in nato še zdravstva kot celote v Sloveniji. Vsekakor pa je lahko izziv 

tudi primerjava z drugimi javnimi sektorji in drugimi nepridobitnimi organizacijami, z 

drugimi državami, pa tudi z drugimi storitvenimi (delno tudi nestoritvenimi) panogami v 

Sloveniji in izven nje. Nadaljnje delo bi bilo lahko teklo posredno preko posameznih teh treh 

indikatorjev marketinške kulture osredotočeno na konkretne izbrane indikatorje uspešnosti, 

tiste, ki bi bili v danem trenutku najbolj aktualni. Spremljanje dviga oz. padca ravni teh treh 

najpomembnejših indikatorjev marketinške kulture pa bi bil lahko tudi pokazatelj in 

napovednik smeri in jakosti gibanja uspešnosti: tako posameznih organizacij; še posebno bi 

bilo zanimivo spremljanje posameznih skupin izvajalcev zdravstvenih storitev kot tudi 

zdravstva v Sloveniji kot celote.  

Vsekakor pa omenjeni raziskovalni izzivi ne veljajo samo pri uporabi teh treh 

najpomembnejših indikatorjev marketinške kulture, temveč v enaki meri tudi v širši različici, 

še posebej uporaba sedmih pomembnih indikatorjev marketinške kulture, ki so prikazani na 

sliki 18 in s katerimi pojasnimo približno dobro tretjino variance uspešnosti organizacij. In 

seveda celotna raziskava marketinške kulture in njena povezanost z uspešnostjo, ki je še 

vedno najpomembnejša, čeprav v poglavju pišemo predvsem o njenih alternativah. 

Prednost raziskovanja samo pomembnejših oz. najpomembnejših indikatorjev marketinške 

kulture je v njeni uporabnosti oz. fleksibilnosti, saj jo je, zaradi manjšega števila vprašanj 
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(manjši stroški raziskave, večja angažiranost zaposlenih za izpolnjevanje manjšega števila 

vprašanj ipd.) mogoče izvajati oz. ponavljati pogosteje oz. v krajših periodah. 

Raziskovalni izzivi izhajajo predvsem iz omejitev in predpostavk, ki smo jih zastavili in 

upoštevali v magistrski nalogi. Poglavitna omejitev empiričnega dela raziskovanja je 

osredotočenost samo na managerje v zdravstvenih organizacijah in ne na vse zaposlene v teh 

organizacijah. Zato rezultate raziskave ne gre posploševati na celotno populacijo zaposlenih v 

zdravstvu. Visoko ocenjena raven je lahko deloma posledica manj kritičnega ocenjevanja 

managerjev, saj je treba upoštevati, da anketiranci zaznavajo in interpretirajo stvarnost 

subjektivno. Zanesljivejše rezultate bo mogoče pridobiti ob večkratni ponovitvi raziskave oz. 

ob vključitvi v raziskavo tudi drugih zaposlenih, katerih zaznave marketinške kulture utegnejo 

biti tudi precej drugačne.  

9.2 Sklep, prispevek k stroki in znanosti  

Splošni namen magistrske naloge je analizirati razvitost marketinške kulture in njeno 

povezanost z uspešnostjo organizacij v zdravstvu v Sloveniji. Raziskava prispeva nova 

spoznanja o pomenu marketinške kulture za uspešnost tudi nepridobitnih organizacij in o 

razvitosti marketinške kulture v zdravstvu v Sloveniji. Tudi za nepridobitne organizacije je 

gibanje na njihovih trgih vse bolj podobno tistemu na trgih pridobitnih organizacij. Zaradi 

spremenjenih pogojev delovanja postaja tudi za take organizacije, tako kot za pridobitne 

organizacije, pomembno, da razvijejo v uporabnike storitev naravnano razmišljanje in 

ravnanje, ki mora biti vpeto v kulturo organizacije. Marketinška kultura je med 

nepridobitnimi zdravstvenimi organizacijami redek vir, saj jim je, vsaj do nedavnega, 

zagotovljena nekakšna monopolna situacija. Zato je lahko za organizacijo eden izmed 

pomembnih načinov pridobivanja trajnostne konkurenčne prednosti. V morebitni izraziti 

konkurenčni borbi med zdravstvenimi organizacijami (v katero so vključeni tudi zasebni 

izvajalci) za paciente oz. »razpisane programe zdravstvenih storitev« pa je marketinška 

kultura nujen pogoj (oz. eksistenčno pomembna) za njihovo preživetje. 

V teoretičnem delu smo opozorili, da je raziskovanje in prepoznavanje kulture odločilno za 

učinkovito in uspešno delovanje managementa in organizacij. Začetek raziskovanja kulture 

organizacije je omogočil, da so raziskovalci in praktiki odkrili »mehko« stran organizacije. 

Kultura organizacije nam ponuja vpogled v življenje organizacije. Razumevanje kulture nam 

ne prinaša enoličnega in preprostega odgovora na vprašanja o organizaciji, ampak nam 

omogoča, da razumemo, kako v organizaciji sobivajo harmonija in integracija na eni strani ter 

diferenciacija, nasprotja in kontradikcija na drugi (Biloslavo 2007, 52). 

V nadaljevanju teoretičnega dela raziskovanja smo opredelili marketinško kulturo, in sicer kot 

tisto sestavino celotne organizacijske kulture, ki se nanaša na vzorec skupnih vrednot in 

prepričanj, ki so v pomoč zaposlenim, da razumejo in »občutijo« marketinško funkcijo in jim 
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tako določa norme vedenja in način izvajanja marketinških dejavnosti v organizaciji (Webster 

1995, 7). V skladu s predhodnimi raziskavami, ki temeljijo na instrumentariju Webstrove 

(1992), smo marketinško kulturo opredelili s sedmimi dimenzijami, kot jih navaja Kodrič 

(2007), in sicer: (1) kakovost, (2) zadovoljstvo, (3) medosebni odnosi, (4) konkurenčnost, (5) 

organiziranost, (6) interno komuniciranje in (7) inovativnost. Navedene teoretično opredeljene 

dimenzije marketinške kulture smo upoštevali pri empirični raziskavi.  

Namen empiričnega dela raziskave je odgovoriti na raziskovalno vprašanje: »Kakšna je 

razvitost marketinške kulture in kako je povezana z uspešnostjo organizacij v zdravstvu v 

Sloveniji?«  

Od 1100 poslanih anketnih vprašalnikov smo prejeli 279 izpolnjenih vprašalnikov, s čimer 

smo dosegli 25,4-odstotno odzivnost.  

Rezultati raziskave (glej preglednico 27) kažejo na razmeroma visoko stopnjo razvitosti 

marketinške kulture med izbranimi slovenskimi zdravstvenimi organizacijami, saj znaša ocena 

povprečne stopnje strinjanja 3,94. Ocena povprečne stopnje strinjanja za uspešnost v 

zdravstvu v Sloveniji je nekoliko nižja, in sicer 3,54.  

Na podlagi rezultatov (glej preglednico 27) smo ugotovili, da so razlike med odgovori v 

okviru posameznih dimenzij razmeroma majhne. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila 

ocenjena za dimenzijo zadovoljstvo (3,80), sledi inovativnost (3,91), medosebni odnosi 

(3,96), nato konkurenčnost in interno komuniciranje (3,98) ter kakovost (3,99). Najvišja 

povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena za organiziranost (4,00).  

Razlog za dobre rezultate je vključenost samo managerjev v raziskavo. Glede na navedeno bi 

kazalo v ponovne raziskave vključiti tudi ostale zaposlene. Drugi razlog za dobre rezultate je 

v tem, da so med izbranimi zdravstvenimi organizacijami tudi zasebni izvajalci, saj je bila 

najvišja povprečna stopnja strinjanja ocenjena pri čistih zasebnikih (4,59) (glej preglednico 

28).  

Vendar kljub temu na podlagi rezultatov (glej preglednico 28) lahko sklepamo na sorazmerno 

visoko stopnjo razvitosti marketinške kulture v slovenskih zdravstvenih nepridobitnih 

organizacijah; nekoliko višja je pri koncesionarjih (4,40) kot pri javnih zavodih, kjer je 

nekoliko višja v zdravstvenih domovih (3,92) kot v bolnišnicah (3,61). 

Testiranje raziskovalnih hipotez z diskusijo 

V magistrski nalogi smo preverjali tri hipoteze. 

Hipoteza 1: Razvitost marketinške kulture je različna med posameznimi vrstami izvajalcev 

zdravstvenih storitev. 
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Poleg splošne ravni marketinške kulture v zdravstvenih organizacijah smo poskušali 

ugotoviti, ali obstajajo značilne razlike med posameznimi vrstami zdravstvenih organizacij. 

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne 

razlike v razvitosti marketinške kulture, posameznih dimenzij marketinške kulture kot tudi 

večine indikatorjev marketinške kulture med različnimi vrstami izvajalcev zdravstvenih 

storitev. Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja je mogoče zaslediti pri zasebnikih, nato pri 

koncesionarjih, sledijo zdravstveni domovi. Najnižjo povprečno stopnjo strinjanja je mogoče 

zaslediti pri bolnišnicah, kar je v skladu s pričakovanji, da bi za javne zavode lahko 

pričakovali vase naravnano oziroma »nemarketinško« ravnanje. Čim višje je bila ocenjena 

povprečna stopnja strinjanja za marketinško kulturo pri posameznih izvajalcih, tem višje je 

bila pri njih ocenjena povprečna stopnja strinjanja za uspešnost.  

Na podlagi ugotovitev potrjujemo prvo hipotezo, da je razvitost marketinške kulture različna 

med posameznimi vrstami izvajalcev zdravstvenih storitev. 

Hipoteza 2: Razvitost marketinške kulture je različna med posameznimi skupinami 

zaposlenih. 

Kot drugo smo poskušali ugotoviti, ali obstajajo značilne razlike med posameznimi skupinami 

zaposlenih v teh organizacijah. Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da 

obstajajo statistično značilne razlike v razvitosti marketinške kulture, posameznih dimenzij 

marketinške kulture kot tudi večine indikatorjev marketinške kulture med različnimi skupinami 

zaposlenih. Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja je mogoče zaslediti pri direktorjih, nato pri 

strokovnih direktorjih in vodjih – zdravstvenih delavcih. Najnižjo povprečno stopnjo 

strinjanja je mogoče zaslediti pri vodjih – nezdravstvenih delavcih. Pri pregledu povprečnih 

stopenj strinjanja s trditvami za uspešnost ugotovimo, da je ta v povprečju večinoma tem 

višja, čim višja je povprečna stopnja strinjanja s trditvami za marketinško kulturo. 

Poudariti moramo, da je za zdravstvene organizacije še posebno pomembno, da izvajajo 

aktivnosti v smeri dviga ravni marketinške kulture med medicinskim osebjem, tj. strokovnimi 

direktorji in vodji oddelkov – zdravstvenimi delavci (pa tudi med ostalim medicinskim 

osebjem), saj ti pri izvajanju zdravstvenih storitev praviloma delujejo neposredno s pacienti, 

in pri delu sodelujejo z medicinskim in nemedicinskim osebjem, zato je njihovo delovanje 

odločilno za zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. 

Ugotavljamo tudi, da je pri vršnih managerjih (direktorjih in strokovnih direktorjih) mogoče 

zaslediti višjo povprečno stopnjo strinjanja za marketinško kulturo kot pri ostalih managerjih 

(vodjih – zdravstvenih delavcih in vodjih – nezdravstvenih delavcih). Na podlagi razhajanja 

med navedenimi skupinami zaposlenih lahko sklepamo, da se vršni managerji zavedajo 

pomena marketinške kulture oz. usmeritve v odjemalce in v storitve, vendar teh vrednot niso 

dovolj uspešno prenesli na ostale managerje, saj je pri njih ta vrednota manj izražena. Na 

podlagi ugotovljenega je treba poudariti, da je pomembno, da organizacije izvajajo raziskave 
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o marketinški kulturi in na njihovi podlagi ugotavljajo, kje je marketinška kultura (oz. 

posamezne vrednote) neusklajena, pri katerih skupinah zaposlenih, enotah idr. Tako lahko na 

podlagi pristopa (oz. sistema) »povratnih informacij« pravočasno ukrepajo in delujejo v smeri 

razvoja pozitivne marketinške kulture, to pa zagotavlja dolgoročno uspešnost poslovanja.  

Na podlagi ugotovitev potrjujemo drugo hipotezo, da je razvitost marketinške kulture različna 

med posameznimi skupinami zaposlenih. 

Hipoteza 3: Marketinška kultura v zdravstvu v Sloveniji je povezana z uspešnostjo 

organizacij. 

Pri regresijski analizi smo ugotovili, da na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da je 

marketinška kultura povezana z uspešnostjo organizacij v zdravstvu v Sloveniji. 

Poleg tega smo ugotovili, da je marketinška kultura povezana z vsemi petimi indikatorji 

uspešnosti, to je dobičkonosnostjo, investicijami, izobraževanjem in usposabljanjem, 

zadovoljstvom pacientov ter zadovoljstvom zaposlenih. 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdimo, da so dimenzije marketinške kulture (1) 

inovativnost, (2) konkurenčnost, (3) zadovoljstvo in (4) kakovost povezane z uspešnostjo v 

zdravstvu v Sloveniji. Za ostale tri dimenzije marketinške kulture, medosebni odnosi, 

organiziranost in interno komuniciranje, pa na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo trditi, 

da so povezane z uspešnostjo.  

Ugotovili smo tudi, da dimenzija marketinške kulture inovativnost v največji meri pojasni 

variabilnost tako dobičkonosnosti kot tudi investicij, pomembno pa tudi pojasni variabilnost 

izobraževanja in usposabljanja ter zadovoljstva pacientov. Dimenzija marketinške kulture 

interno komuniciranje v največji meri pojasni variabilnost izobraževanja in usposabljanja. 

Dimenzija marketinške kulture organiziranost v največji meri pojasni variabilnost 

zadovoljstva pacientov. Dimenzija marketinške kulture medosebni odnosi pa v največji meri 

pojasni variabilnost zadovoljstva zaposlenih.  

Poleg omenjenih pozitivnih povezanosti pa na podlagi rezultatov raziskave ugotavljamo tudi, 

da so nekatere dimenzije marketinške kulture (pa tudi posamezni indikatorji marketinške 

kulture), ki sicer izkazujejo šibkejšo povezanost, negativno povezane z uspešnostjo oz. s 

posameznimi indikatorji uspešnosti, in sicer gre za dimenziji marketinške kulture kakovost in 

medosebni odnosi. Na podlagi ugotovljenega je pomembno poudariti nujnost, da organizacije 

(oz. vodstva) proučijo, kaj se dogaja v njihovih organizacijah glede teh dveh dimenzij 

marketinške kulture. Ali so (oz. bodo) uspešnejši na račun nižje kakovosti in slabših 

medsebojnih odnosov? 

Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da lahko s sedmimi indikatorji marketinške 

kulture pojasnimo približno dobro tretjino variabilnost uspešnosti organizacije oz. petih 
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indikatorjev uspešnosti. Indikator uvajanje novosti v postopke zdravljenja (X74) najbolje 

pojasni variabilnost dobičkonosnosti in tudi investicij. Variabilnost dobičkonosnosti in 

investicij pa pomembno pojasnita tudi indikatorja strokovno izpopolnjevanje (X42) in 

spremljanje konkurence (X28). Indikator usposabljanje sodelavcev (X66) v največji meri 

pojasni variabilnost izobraževanja in usposabljanja. Indikator zaposleni se počuti kot 

pomemben del organizacije (X32) v največji meri pojasni variabilnost zadovoljstva pacientov, 

pomembno pa jo pojasni tudi indikator dovzetnost za spremembe (X73). Indikator zaposleni 

se počuti kot pomemben del organizacije (X32) v največji meri pojasni tudi variabilnost 

zadovoljstva zaposlenih, pomembno pa jo pojasni tudi indikator ugodnosti za zaposlene 

(X46).  

S tremi indikatorji marketinške kulture, to so uvajanje novosti v postopke zdravljenja (X74), 

zaposleni se počuti kot pomemben del organizacije (X32) in usposabljanje sodelavcev (X66), 

lahko pojasnimo (povprečno) približno 30 % variabilnosti uspešnosti organizacije in na 

podlagi navedenega ti predstavljajo najpomembnejše indikatorje marketinške kulture za 

uspešnost organizacije. 

Na podlagi ugotovljenega je pri izvajanju prihodnjih raziskav o marketinški kulturi treba 

poudariti pomen navedenih sedmih indikatorjev, predvsem pa teh treh indikatorjev (oz. 

elementov). Poleg tega je tudi za zdravstvene organizacije pomembno, da načrtujejo in 

izvajajo svoje aktivnosti v smeri dviga ravni teh najpomembnejših indikatorjev marketinške 

kulture in s tem posredno uspešnosti organizacije.  

Na podlagi ugotovitev potrjujemo tretjo hipotezo, da je marketinška kultura v zdravstvu v 

Sloveniji povezana z uspešnostjo organizacij. 

Kljub visokim vrednostim Cronbachove alfa statistike (glej prilogo 5 in 6) je treba rezultate 

raziskave interpretirati z veliko previdnostjo. Zanesljivejše ocene bi lahko pridobili z 

longitudinalno študijo, ki bi zajela daljše obdobje delovanja organizacije, kar pa nam 

predstavlja izziv za v prihodnje.  

Predlogi za prakso 

Raziskava je bila izvedena na podlagi instrumentarija za merjenje marketinške kulture, ki ga 

je razvila Webstrova (1990; 1993). Avtorica pri tem navaja tudi priporočila za organizacije, 

kar je bilo podrobno predstavljeno v poglavju 4.4 (Pomen raziskovanja marketinške kulture in 

uspešnosti). Na podlagi rezultatov raziskave magistrske naloge te potrjujemo in pri tem 

poudarjamo predvsem naslednje priporočilo oz. predlog za prakso: (1) okrepiti oz. razviti 

raven marketinške kulture (to pomeni dimenzije oz. indikatorje marketinške kulture) pri vseh 

zaposlenih (gledano po hierarhiji, poklicih ipd.). Z našo raziskavo smo »šli še korak naprej« 

in tako je v empiričnem delu magistrske naloge predstavljen odnos med uspešnostjo 
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organizacij in marketinško kulturo; predstavljena je povezanost med marketinško kulturo, 

posameznimi dimenzijami in indikatorji marketinške kulture in uspešnostjo ter posameznimi 

indikatorji uspešnosti organizacije. V zaključku so predstavljeni (naj)pomembnejši indikatorji 

marketinške kulture za uspešnost organizacij. Na tej podlagi smo izdelali praktični model 

uspešnosti organizacije (ta je podrobno predstavljen v osmem poglavju; slika 20), ki je lahko 

uporaben v managementu organizacije kot pomoč (in orodje) pri strateškem načrtovanju in 

izvajanju aktivnosti v smeri dviga ravni uspešnosti organizacije. Na podlagi navedenega 

modela oz. rezultatov raziskave poudarjamo naslednje (drugo) priporočilo oz. predlog za 

prakso: (2) na podlagi zastavljenih ciljev in strategij organizacije (oz. »želene uspešnosti«) naj 

organizacije določijo cilje (ter merila) in strategije za pripadajoče posamezne indikatorje 

marketinške kulture oz. dimenzije marketinške kulture; z njihovim uresničevanjem se bodo 

posredno uresničevali širši cilji (oz. uspešnost) organizacije. Vsekakor bi bilo najbolje, da se 

na podlagi strategij organizacije določijo cilji, merila in strategije za vse indikatorje oz. 

dimenzije marketinške kulture. Ker pa so v praksi zmožnosti organizacije omejene, jim je 

lahko v pomoč navedeni model in (tudi) ostali rezultati raziskave magistrske naloge, ki 

pomagajo pri izbiri (naj)pomembnejših indikatorjev oz. dimenzij marketinške kulture. Slednji 

lahko predstavljajo dejavnike trajnostne konkurenčne prednosti. 

Prispevek k stroki in znanosti 

Raziskava je potekala v času, ko se tudi zdravstvo sooča z nekonkurenčnostjo in 

naraščajočimi izdatki, ki jih država vse teže obvladuje. Raziskava je zato pomembna za 

poznavanje področja in predlaganje priporočil v praksi, s katerimi bi prispevali k izboljšavam 

pri delu izvajalcev javne zdravstvene službe, ter tako odpravili nekatere slabosti v sistemu 

zdravstvenega varstva. Tako magistrska naloga (tj. raziskava, ugotovitve in predlogi) prispeva 

k razvoju teorije in znanosti na obravnavanem področju, in sicer:  

 Prva raziskava o marketinški kulturi v zdravstvu v Sloveniji in v tujini. 

 Prispevek k razumevanju pomena marketinške kulture za uspešnost nepridobitnih 

organizacij. 

 Prispevek k razumevanje povezanosti med posameznimi dimenzijami marketinške 

kulture in uspešnostjo zdravstvenih organizacij.  

 Prispevek k razumevanju pojma marketinške kulture, ki se ponovno potrjuje kot eno 

faktorski koncept. 

Raziskava pa je tudi uporabna (aplikativna), saj z njo podajamo predloge (oz. priporočila) za 

prakso. 

Osnovni namen raziskave je bil dosežen; potrdimo namreč lahko, da ta raziskava prispeva 

nova spoznanja o pomenu marketinške kulture za uspešnost organizacije, tudi nepridobitnih 

organizacij, in o razvitosti marketinške kulture v zdravstvu v Sloveniji. S tem lahko potrdimo 

tudi izvirnost raziskave in s tem prispevek k znanosti in stroki. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA KULTURE – DEFINICIJE, FUNKCIJE IN SESTAVINE 

KULTURE ORGANIZACIJ 

1 Definicija kulture 

Avtor Definicija 

Deal in 

Kennedy 

(1982) 

Kultura je po definiciji izmuzljiva, neotipljiva, implicitna ter samoumevna. Vendar 

v vsaki organizaciji nastaja jedro domnev, razumevanj in nezapisanih pravil, ki 

obvladujejo vsakdanje obnašanje na delovnem mestu. Novih sodelavcev ne 

sprejmejo med prave člane organizacije, dokler se ne naučijo pravil. Če kdorkoli, 

od vršnih managerjev do izvajalcev prekrši pravila, ga čaka vsesplošna zamera in 

učinkovita kazen. Ravnanje v skladu s pravili postane temeljna osnova za 

nagrajevanje in napredovanje.  

Peters (1993, 

34) 

Kultura je način, kako v organizaciji delujemo, so nenapisana pravila o tem, kaj 

pomeni inteligentno vedenje v organizaciji, so vrednote, ki si jih člani delijo. 

Schein (1992, 

10) 

Kulturska paradigma je sestavljena iz niza predpostavk o človeštvu, naravi in 

dejavnostih, oblikovanih v skladen vzorec. 

Schein (1992, 

10–16) 

Kultura obsega vse, česar se je skupina naučila v svojem obstoju: vedenjske, 

čustvene in spoznavne sestavine celovitega psihološkega delovanja članov skupine. 

Vir: Biloslavo 2007, 31 in Tavčar 2000, 39-40.  

2 Funkcije kulture 

Avtor Funkcije 

Robbins (1991, 

576–577 v 

Biloslavo 2006, 

122) 

(1) Opredeljuje meje organizacije, razlikuje organizacijo od drugih organizacij; 

(2) članom organizacije daje občutek identitete; (3) omogoča rast zavzetosti 

članov organizacije za cilje, ki presegajo njihove osebne interese; (4) povečuje 

družbeno stabilnost sistema; (5) povezuje organizacijo, saj opredeljuje standarde 

za delovanje sodelavcev; (6) je instrument za usmerjanje in obvladovanje 

naravnanosti in vedenja zaposlenih. 

Ott (1989, 67–69 

v Kavčič 2006, 

14–15) 

(1) Organizacijska kultura zagotavlja skupne vzorce kognitivne interpretacije in 

percepcije, tako da člani organizacije vedo, kako se pričakuje, da bodo delali in 

mislili; (2) organizacijska kultura zagotavlja skupne vzorce čustvenega odnosa 

do pripadnosti organizaciji, njenim vrednotam in moralnim kodeksom. Tako 

člani organizacije vedo, kaj naj cenijo in kakšna čustva naj gojijo; (3) kultura 

postavlja in vzdržuje meje organizacije, kar omogoča razlikovanje med člani in 

nečlani; (4) kultura deluje tudi kot organizacijski kontrolni sistem, ki predpisuje 

določeno vedenje in prepoveduje drugo. 

Snoj (1998, 149) Kultura organizacije omogoča zaposlenim in vodilnim v organizaciji: (1) 

usklajevanje in povezovanje z lastnimi, internimi pravili obnašanja; (2) 

razumevanje in gotovost v delovanju zaradi predvidljivosti obnašanja 

sodelavcev; (3) gradnjo medsebojnega zaupanja z odjemalci in dobavitelji; (4) 

učinkovito komuniciranje; (5) ohranjanje in krepitev imagea organizacije; (6) 

ohranjanje oziroma skrb za dotok vitalne energije; (7) doseganje dolgoročnih 

konkurenčnih prednostih na trgih; (8) uspešno upravljanje sprememb; (9) 

nepretrgano uspešno delovanje, ki se kaže na ravni celotne organizacije. 
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3 Ravni kulture – Scheinov tri-plastni model organizacije 

PRIMERI KULTURNIH 

POJAVOV (ATRIBUTOV) 

- Dokumenti 

- Fizične postavitve 

Pohištvo 

- Jezik 

- Žargon 

- Delovna etika in praksa 

- Pošteno delo za pošteno 

plačilo  

- Zvestoba  

- Predanost 

- Pomoč drugim 

- Učinkovitost vodi do 

nagrade  

- Pravičnost managementa 

(poslovna olika in etika) 

- Tekmovalnost šteje 

ARTEFAKTI IN STVARITVE 

(POJAVNE OBLIKE) 

- Tehnologija 

- Umetnost 

- Vidni in slišni obrazci vedenja 

Vidne strukture in procesi v 

organizaciji (težko jih je 

razbrati, pogosto so težko 

razumljivi) 

 
 

USVOJENE VREDNOTE 

- Preverljive v fizičnem okolju 

- Preverljive le s soglasjem 

družbe 

Na meji med zavednim in 

nezavednim, delno vidne: 

usmeritve, smotri, nazori 

(ustaljene utemeljitve) 

 
 

TEMELJNE PODMENE 

(PREDPOSTAVKE) 

- Odnos do okolja 

- Značilnosti stvarnosti, časa in 

prostora 

- Značilnosti človeške narave 

- Značilnosti človeške 

dejavnosti 

- Značilnosti razmerij med 

ljudmi  

Nevidna, nezavedna, 

samoumevna stališča, 

zaznave, misli in čustva 

(prvobitni vir vrednot in 

pobud) 

Vir: Schein 1992, 17; Gibson, Ivancevich in Donnelly 2000, 31. 
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4 Pojavne oblike kulture  

Poslopja 

organizacije 

•zunanji videz, pročelje; •vhod: vratarnica, predprostor, cvetje, prijava obiskov, 

slike (ustanovitelj), prikazi dejavnosti in izdelkov ipd.; •pisarne: slog pohištva, 

zavese, velikost pisalne mize, sedežna garnitura, dokumenti, stene, logistika; 

•proizvodnja: delovna mesta, garderobe, družabni prostori, opozorila in obvestila, 

grafiti, tehnologija, glasba itn.; •parkirišče: prostori za management, poslovne 

obiske itd.; •družabni prostori: prostori za oddih, bife, menza, garderobe, toalete 

in umivalnice (skupne, ločene po hierarhiji); •prostori in naprave za rekreacijo in 

šport; •izobraževanje: predavalnice, kabineti; •oglasna plošča; •grafiti; •napisi in 

napisne plošče. 

Vedenje 

managementa 

•določanje prednosti: prostori, ljudje, proizvodi, dokumenti ipd.; •kaj je 

namenjeno za ogled; •kdo vodi obhod po organizaciji; •vedenje zaposlenih do 

obiskovalcev. 

Podoba 

podjetja 

•logotip; •geslo podjetja; •oblikovanje: priročnik, tipografija, barve, slog v 

komuniciranju; •osebje v stiku s strankami; •oblikovanje izdelkov; •gradiva: 

prospekti in katalogi, letno poročilo, publikacije ob obletnicah, oglasi, 

pospeševanje; •stojnice na razstavah in sejmih; •oblačila: delovna oblačila, 

predpisi o oblačenju. 

Odnosi s 

sodelavci 

•sindikat; •koncepti izobraževanja; •sistemi vodenja; •model soupravljanja; 

•predlogi za izboljšave; •krožki kakovosti; •spodbude; •obravnavanje drugačnosti: 

spol, manjšine, tujci, starost; •pokojninski sistem; •oglasi za zaposlovanje; •pisne 

smernice; •usmerjanje osebnega razvoja, kariere. 

Poslovodenje •pisni dokumenti o fiziologiji organizacije; •pisni dokumenti o temeljnih načelih; 

•informativne publikacije: hišni časopis, bilten ipd.; •personalni arhiv; •raziskave 

in informacije o podobi organizacije v okolju; •institucionalizirana srečanja, 

potovanja ipd. 

Organiziranost, 

dokumenti 

•organigrami; •opisi delokrogov; •zapisniki sestankov; •hišna pravila: obvezni 

rokovniki, oblika kratkih pisnih sporočil, zapisovanje razgovorov ipd. 

Obredi in 

simboli 

•sestavljanje in vodenje delovnih skupin; •proslavljanje uspehov in dosežkov; 

•informiranje o neuspehih, kazni; •dramaturgija konferenc in posvetovanj: 

•začetek, vodstvo, sedežni red, pisanje zapisov, teme in prostori ipd.; •pogajanja o 

plačah in nagradah; •izbiranje kandidatov za zaposlitev ipd.; •uvajanje in 

predstavljanje novih proizvodov; •otvoritve razstav; •prvi dan novega sodelavca; 

•obletnice, rojstni dnevi, konec leta, proslave ob praznikih; •napredovanje, 

podeljevanje priznanj; •zaposlitev in odhod iz organizacije, odpustitev; •anekdote 

in hišne zbadljivke; •obredi vršnega managerja.  

Vir: Nagel 1991, 181–184 v Biloslavo 2006, 124.  
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5 Razvrstitev vrednot 

18 ciljnih vrednot 

• svet miru  • modrost • odrešenje 

• svet lepote • sreča  • resnično prijateljstvo 

• občutek dosežkov • svoboda • spoštovanje samega sebe 

• vznemirljivo življenje • priznanje v družbi • užitki 

• enakost • notranja skladnost • varnost dežele 

• udobno življenje • varnost družine • zrela ljubezen 

18 instrumentalnih vrednot 

• ambicije, stremljenje • odpuščanje • logika 

• strpnost, širokosrčnost • pripravljenost pomagati • ljubezen 

• zmožnost • poštenost • poslušnost 

• vedrina • domišljija • vljudnost 

• čistoča • neodvisnost • odgovornost 

• pogum • razumnost • samoobvladanje 

Vir: Rokeach 1973, v Biloslavo 2006, 117. 

6 Primerjava vrednot v nekaterih organizacijah 

Organizacija Vrednote 

BMW •humanost, •liberalnost, •tolerantnost, •poštenost, •načelo, •plačilo za dosežke, 

•samostojnost, •individualnost, •samouresničevanje, •socialni stiki, •informiranje in 

stiki, •varnost, •družbena koristnost dela, •demokracija (Bromann in Piwing 1992, 

71 v Kavčič 2006, 38) 

Hewlett-

Packard 

•zaupanje, •gotovost, •poštenost, •odprtost, •partnerstvo, •tolerantnost, 

•dostojanstvenost (prav tam) 

Vorwerk - 

Gruppe 

•odprto sodelovanje, •pripravljenost za skupno delo, •medsebojna pomoč, 

•pripravljenost za spremembe, •prilagodljivost, •strjenost, •trajnost, •zavedanje 

odgovornosti, •sposobnost samokritike, •usmerjenost na uspeh, •pogumnost (prav 

tam)  

Pfizer •integriteta, •inovacije, •spoštovanje ljudi, •osredotočenost na stranke, •timsko delo, 

•vodenje, •delovanje, •skupnost (Gibson, Ivancevich in Donnelly 2000, 32) 
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7 Razsežnosti predpostavk 

Predpostavka Opis 

Predpostavke o 

resničnosti (realnosti, 

stvarnosti) in resnici 

Kaj je resnično in kaj ne, kaj so dejstva na snovnem in družbenem 

področju, kako opredeljujemo resnico in ali izhaja resnica iz razodetja ali 

iz odkritij.  

Predpostavke o času Predpostavke, ki opredeljujejo temeljne koncepte skupine o času, kako ga 

določimo in merimo, koliko vrst časa je in kako pomemben je čas v 

kulturi. 

Predpostavke o 

prostoru 

Skupne predpostavke o prostoru in razdelitve prostora, o razporejanju in 

lastništvu prostora, o simbolnem pomenu prostora, ki obdaja osebo, vloga 

prostora v opredeljevanju razmerij, kot sta stopnja zaupnosti in 

zasebnosti. 

Predpostavke o 

človeški naravi 

Skupne predpostavke o tem, kaj pomeni biti človek in katere človeške 

lastnosti veljajo kot intrinzične; je človeška narava dobra, zla ali 

nevtralna; ali morejo postajati človeška bitja popolnejša ali ne. 

Predpostavke o 

dejavnostih ljudi 

Skupne predpostavke o dejavnostih ljudi do okolja, ki so primerne glede 

na predpostavke o resničnosti in o človeški naravi; kaj je prava mera 

aktivnosti in pasivnosti v temeljni naravnanosti posameznika v življenju; 

kakšno naj bo razmerje organizacije do okolja; kaj je delo in kaj igra. 

Predpostavke o 

razmerjih med ljudmi 

Skupne predpostavke o temeljni naravnanosti, ki naj se je ljudje držijo v 

medsebojnih razmerjih, v razporejanju moči in naklonjenosti; je življenje 

sodelovanje ali tekmovanje; kaj je primerna psihološka pogodba med 

delodajalci in delojemalci; ali pristojnosti temeljijo na tradicionalni 

premočrtno avtoriteti, na moralnem soglasju, zakonih ali karizmi 

(nadarjenosti); kakšne so skupne predpostavke o pravih načinih za 

urejanje nasprotij in odločanje. 

Vir: Schein 1992, 94–143 v Biloslavo 2006, 117–118. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA KULTURE – NASTAJANJE, RAZVOJ IN 

SPREMINJANJE KULTURE ORGANIZACIJE TER URAVNOTEŽENI SISTEM 

MERIL 

1 Mehanizmi za snovanje in vnašanje kulture v organizacijo 

Osnovni (učinkoviti) mehanizmi za snovanje in 

vnašanje kulture 

Sekundarni (manj učinkoviti) mehanizmi za 

opredeljevanje in utrjevanje kulture 

- Zadeve, ki jim voditelji posvečajo največ 

pozornosti, jih merijo in nadzirajo (in zadeve, 

ki jim ne posvečajo pozornosti). 

- Odzivanje voditeljev na kritične dogodke in 

krize v organizaciji. 

- Vidni kriteriji po katerih voditelji razporejajo 

omejena sredstva (temeljne zmožnosti, 

tveganja ipd.).  

- Natančno oblikovanje lastne vloge (vloge 

voditeljev), poučevanje in vodenje.  

- Vidni kriteriji, po katerih voditelji 

razporejajo nagrade in statuse. 

- Vidni kriteriji, ki jih uporabljajo voditelji za 

napredovanje in kadrovanje (najemanje, 

selekcioniranje, napredovanje, umikanje in 

izločanje članov organizacije). 

- Zasnova in urejenost organizacije (struktura). 

- Sistemi in procesi v organizaciji. 

- Obredi in običaji v organizaciji. 

- Oblikovanje prostora, pročelij in poslopij 

organizacije. 

- Zgodbe, legende in miti o pomembnih ljudeh 

in dogodkih v organizaciji. 

- Formalna stališča in trditve o organizacijski 

filozofiji, vrednotah in verovanju. 

Vir: Schein 1992, 231. 

2 Usklajeno uvajanje sprememb za spreminjanje kulture 

Uvajanje sprememb od zgoraj navzdol Uvajanje sprememb od spodaj navzgor 

- pobuda v vršnem managementu: odziv je 

odločitev za akcijo; 

- sledi poseg na vrhu: pozornost se preusmeri 

na zadevo;  

- analiziranje in diagnoza: spoznavanje 

priložnosti, problemov; 

- snovanje novih rešitev: pripadnost novim 

smerem delovanja; 

- poskušanje z novimi rešitvami: tehtanje 

izidov;  

- utrjevanje novih rešitev ob dobrih izidih: 

usvajanje novega načina delovanja. 

- trajne spremembe je treba začeti pri 

posamezniku; 

- prvo je informiranje, spreminjanje vednosti 

in znanja; 

- temu lahko sledi sprememba stališč 

posameznika; 

- spremembi stališč lahko sledi sprememba 

vedenja; 

- sprememba vedenja posameznikov vpliva na 

vedenje skupin, delov organizacije in 

organizacije v celoti. 

Vir: Tavčar 2002, 355. 
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3 Dejavnosti managementa za spreminjanje kulture organizacije 

Dejavnosti managementa  

Vrsta Značilnost 

Preurejanje sistemov in 

pravil delovanja 

Nove zgodbe, simboli in obredi naj zamenjajo dosedanje; nove sisteme, 

pravila in predpise delovanja kaže formalno zamenjati ter jih dosledno 

uveljavljati. 

Zgled in utemeljitev za 

drugačno obnašanje 

Člani poslovodstva naj postanejo vzorniki, s svojim vedenjem naj dajo 

ton spreminjanja, in naj utemeljijo drugačno obnašanje. Velikokrat je 

najbolje uvajanje nekaj (vršnih) managerjev iz zunanjega okolja, ki so 

neobremenjeni, prinašajo svežega duha in s svojim zgledom in 

delovanjem uspešneje uveljavljajo drugačno kulturo kot managerji, ki so 

že dolgo v organizaciji. 

Potrjujejo in podpirajo 

nove dejavnosti, ki jih 

predlagajo sodelavci  

Mnogokrat so prav v kateri od podkultur zametki uspešnejše skupne 

kulture, ki jo je treba podpirati, ji omogočiti dovolj avtonomen razvoj in 

utrjevanje, potem pa jo postopoma širiti na vso organizacijo. 

Kadrovanje Prerazporejanje sodelavcev; izbirati, napredovati in podpirati kaže 

sodelavce, ki poosebljajo zaželene nove vrednote. Mmanagement naj si 

poskuša zagotoviti soglasje ožjega kroga in ustvarja vzdušje, kjer 

prevladuje zaupanje. Sistem nagrajevanja naj spodbuja usvajanje novega 

nabora vrednot. 

 

Spreminjanje obnašanja 

Dejavnosti managementa in drugih ustvarijo novo obnašanje v organizaciji. 

 

Uspešnost organizacije 

Očitno je, da je novo obnašanje v organizaciji uspešno. 

 

Kultura organizacije 

Pravila obnašanja se postopoma spreminjajo in usmerjajo na novo vizijo in strategijo. 

Skupne vrednote se postopoma spreminjajo in usmerjajo na novo vizijo in strategijo. 

Vir: Kotter in Heskett 1992, 99–100; Biloslavo 2006, 132–133. 
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4 Prilagodljiva in neprilagodljiva kultura organizacije 

 Prilagodljiva kultura Neprilagodljiva kultura 

Temeljne 

vrednote 

Večina managerjev se iskreno 

zavzema za odjemalce, lastnike in 

zaposlene. 

Večina managerjev se zavzema predvsem 

za lastne interese, interese ožje skupine ali 

proizvoda (ali tehnologije). 

Cenijo ljudi in procese, ki lahko 

prinašajo koristne spremembe (kar 

velja na vseh ravneh organizacije). 

Cenijo urejeno poslovanje, ki zmanjšuje 

tveganje, veliko bolj kot strateško 

pomembne pobude. 

Prevladujoče 

obnašanje 

Managerji pozorno spremljajo 

pomembne skupine udeležencev, 

zlasti odjemalcev.  

Managerji se obnašajo ozko, po svojih 

interesih in birokratsko. 

Zato se ne odločajo dovolj hitro za 

spremembe, ki bi organizacijo prilagodile s 

poslovnim okoljem, da bi tako izkoristila 

priložnosti ob spreminjanju okolja.  

Odločajo se za spremembe, ki jih 

terjajo tehtni (legitimni) interesi 

udeležencev, čeprav to prinaša nekaj 

tveganja. 

Vir: Kotter in Hesket 1992, 143. 

5 Dejavnosti vršnega managementa za ohranjanje uspešne kulture 

Dejavnosti vršnega managementa 

- Jasno ločuje strateško pomembne prilagodljive vrednote in obnašanje od ukrepov za učinkovito 

sprotno delovanje. Močno se zavzema za te vrednote in delovanje, vendar ne zanemarja 

sprotnega ukrepanja. Nenehno sporoča in priporoča vrednote in obnašanje, ki je sprejemljivo v 

organizaciji. Dajejo zgled s svojim vedenjem. Ne dopustijo, da bi novi sistemi ali managerji 

spodkopavali te vrednote. 

- Zatirajo ošabnost in pogosto spominjajo sodelavce, komu predvsem služijo. 

- Obnašajo se zadržano in so odprti za pobude drugih. 

 

Kultura organizacije 

Vrednote 

- Managerji spodbujajo usmerjenost k skupnim vrednotam na vseh ravneh organizacije. 

- Managerji upoštevajo interese vseh vplivnih udeležencev organizacije: zaposleni, odjemalci, 

ustanovitelji ipd. 

Obnašanje in delovanje 

- Če je potrebno, managerji spreminjajo strategije in ukrepanje v skladu z interesi okolja – 

pomembnih udeležencev. 

- Managerji izvajajo številne sprotne ukrepe, ki zadovoljujejo potrebe obstoječih pomembnih 

udeležencev organizacije. 

Vir: Kotter in Heskett 1992, 149. 
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6 Razvoj nezdrave kulture 

Uspešno poslovanje organizacije:  

ima visok dobiček in/ali hitro rast (zaradi sreče, dobre strategije ipd.)  

     

- Organizacija pridobiva 

(od zunaj) in/ali 

napreduje (od znotraj) 

managerje, ki zmorejo 

obvladovati naraščajoča 

obseg in 

birokratiziranost; le-ti 

navadno dobro poznajo 

planiranje, kontrolo ipd., 

manj pa obvladajo 

»mehke« dejavnike: 

kulturo, vizijo ipd. 

- Postopoma prevzamejo 

vodilne položaje in tedaj 

izgubijo občutek, zakaj 

je organizacija sploh 

uspešna. 

-  - Na managerje delujejo 

bolj notranji, kot pa 

zunanji pritiski. 

- Osnovni izziv je 

postavljanje kadrovske 

zasedbe administracije, 

ki zmore obvladovati 

hitro rast.  

- Vršni management 

posveča malo pozornosti 

zunanjim udeležencem 

organizacije. 

-  - Managerji začenjajo 

verjeti, da so odlični in 

da je njihovo čudaško 

obnašanje pravo. 

- Managerji postajajo vse 

bolj arogantni. 

- Vršni management ne 

posega v ta dogajanja in 

jih morda celo 

podpihuje. 

     

Nastane močna in arogantna kultura organizacije: 

Managerji postanejo arogantni. 

Managerji ne cenijo več ključnih ciljnih skupin: odjemalcev, ustanoviteljev, zaposlenih ipd. 

Kultura ne ceni več na spremembe usmerjenega vodenja: managerji se obnašajo ločeno od okolja 

(se ne prilagajajo okolju), mnogokrat za lastne interese; managerji ravnajo centralistično in 

birokratsko; managerji zatirajo pobude zaposlenih na vseh ravneh. 

Spremembe iz okolja    Spremembe iz okolja 

Obnašanje in delovanje organizacije: 

Managerji ne upoštevajo, da se je okolje spremenilo. 

Managerji prezrejo relevantne informacije in se oklepajo zastarelih postopkov. 

     

Upadanje poslovne uspešnosti organizacije: 

Arogantnost, nespoštovanje ciljnih skupin ter slabo vodenje in zmožnost za spreminjanje 

onesposobi organizacijo, da bi se spopadala s potrebnimi spremembami. 

Vir: Kotter in Heskett 1992, 144–145; Brown 1998, 239. 
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7 Razvoj kulture, ki podpira uspešnost organizacije 

Uspešno poslovanje organizacije 

Uspešna kultura organizacije:  

zadovoljevanje potreb vseh ciljnih skupin; šteje učinkovito vodenje in zmožnost za spreminjanje.  

     

Problem je, kako trajneje ohraniti takšno uspešno kulturo, da se ne razvije v neuspešno.  

Takrat organizacija potrebuje enega ali dva sposobna managerja, ki jima uspe ustvariti občutek krize 

in potrebe po spremembah.  

Oblikovati mora(ta) novo smer razvoja, ki vključuje oblikovanje nove spremenljive kulture in 

primerne poslovne strategije. Pomemben je prenos glavnih vrednot srednjemu managementu, ki jih 

posreduje svojim podrejenim. Vršni management mora vztrajati pri ključnih vrednotah, pri drugih 

pa je bolj fleksibilen in jih lahko odpravi, če postanejo neustrezne.  

     

Nastane nova uspešna kultura organizacije 

Managerji ne dopustijo, da se ponos zaradi uspešnosti spremeni v aroganco. 

Na prvem mestu je zadovoljevanje potreb vseh ciljnih skupin. 

Šteje učinkovito vodenje in zmožnost za spreminjanje. 

Spremembe iz okolja    Spremembe iz okolja 

Uspešnejše poslovanje organizacije 

Organizacija uspeva, ker deluje v skladu z interesi vplivnih ciljnih skupin. 

Vir: Kotter in Heskett 1992, 146–147; Brown 1998, 239. 
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8 Mehanizmi za spreminjanje kulture organizacije 

Razvoj Mehanizmi za spreminjanje kulture 

Ustanovitev 

in začetna  

1. Spreminjanje v majhnih korakih ob splošnem razvoju in razvoju delov 

organizacije (kjer nastajajo subkulture). 

Rast 

organizacije 

2. Spremembe zaradi spoznanj med analiziranjem organizacije (pokaže se potreba 

po spreminjanju predpostavk, kulture in delovanja zaradi preživetja in uspešnega 

delovanja organizacije). 

3. Spremembe zaradi podpore »hibridom« znotraj prevladujoče kulture (načrtno 

napredovanje posameznikov, ki so pozitivno nagnjeni k novi kulturi oz. k 

drugačnim predpostavkam, katere so bolj prilagojene okolju organizacije). 

Sredina 

življenja 

organizacije 

4. Spreminjanje z načrtnim spodbujanjem (tj. z napredovanjem oz. kadrovanjem) 

izbranih subkultur. 

5. Načrtno spreminjanje z razvojnimi projekti (tj. z razvojem organizacije) in 

ustvarjanjem vzporednih struktur (sistemov) učenja (procesi so dolgotrajni).  

6. Spreminjanje z uvajanjem vabljivih tehnologij (fizičnih ali socialnih: stroji, 

roboti, računalniki, programska oprema, izobraževanje in usposabljanje, celovito 

obvladovanje kakovosti ipd.). 

Zrelost in 

upadanje 

organizacije 

7. Spreminjanje z načrtnim vnašanjem novih ljudi iz okolja (najučinkovitejša je 

zamenjava vršnega managerja, ki po navadi pripelje s seboj ožjo skupino). 

8. Spreminjanje s škandali (razglašanjem neuspehov) in razbijanjem legend (saj 

organizacija mnogokrat deluje drugače, kot govorijo legende). 

9. Spreminjanje s preobrazbo organizacije (model močne vizije – ta se obnese, če je 

prihodnost precej znana in močan voditelj z jasno (preobrazbeno) vizijo; model 

fuzzy vizije – ta se obnese, če ni razvidne prihodnosti in je novi voditelj iz 

zunanjega okolja (ni vizionarskega voditelja) , ki prepusti organizaciji, naj sama 

razvije vizije, on le izbere najboljšo). 

10. Spreminjanje s prepričevanjem pod pritiskom (obsega vrsto dvomljivih 

postopkov: z nagrajevanjem zaprejo zaposlenim pot do odhoda; zaposleni odnehajo 

od predpostavk, sicer jih manager odstrani). 

11. Spreminjanje z razbijanjem in ponovno rojstvo organizacije (tj. z 

reorganiziranjem in prenovo organizacije: izničenje organizacije lahko povzroči 

tudi izničenje kulture, in če nastane nova organizacija, si mora zgraditi novo 

kulturo; je travmatičen proces, ki se dogaja zlasti ob nasilnih prevzemih). 

Vir: Schein 1992, 304–331. 
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9 Uravnoteženi sistem meril 

 Finance (cilji, merila, standardi, 

ukrepi); kako naj ustrežemo 

svojim lastnikom? 

 

     

Odjemalci (cilji, merila, 

standardi, ukrepi); kako naj 

ustrežemo svojim odjemalcem? 

 

Vizija, poslanstvo 

in strategija 

 

Sodelavci 

 
Procesi v organizaciji (cilji, 

merila, standardi, ukrepi): 

kakšni naj bodo procesi? 

     

 

Učenje in rast (cilji, merila, 

standardi, ukrepi); kako naj se 

spreminjamo in rastemo? 

 

Vir: Kaplan in Norton 1996, 9 in 212. 
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1 Anketni vprašalnik 

MARKETINŠKA KULTURA 

Spol (ustrezno obkrožite):  

 Ž 

 M 

Vrsta izvajalca zdravstvenih storitev-v nadaljevanju organizacija (ustrezno obkrožite): 

 bolnišnica (javni zavod) 

 zdravstveni dom (javni zavod) 

 koncesionar 

 zasebnik  

Delovno mesto, ki ga zasedate (ustrezno obkrožite): 

 direktor 

 strokovni direktor  

 vodja oddelka-zdravstveni delavec 

 vodja oddelka-nezdravstveni delavec  

Vljudno vas prosimo, da vprašanja in trditve natančno preberete in odgovorite tako, da ocena 

odraža vaš pogled na organizacijo kot celoto. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na 

lestvici od 1 do 5 pri čemer je 1 – nikakor ne velja za našo organizacijo in 5 – popolnoma velja 

za našo organizacijo. 

I. Kakovost 

1. V organizaciji je natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo 

zaposlenih. 
1 2 3 4 5  

2. Vodstvo organizacije je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno delo. 1 2 3 4 5  

3. V organizaciji načrtno merimo in nadziramo kakovost dela zaposlenih. 1 2 3 4 5  

4. Zaposleni se osredotočamo na izražene potrebe, želje in stališča pacientov, 

njihovih svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev. 
1 2 3 4 5  

 

5. Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu 

organizacije. 
1 2 3 4 5  

6. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva organizacije. 1 2 3 4 5  

7. Vodstvo organizacije poudarja komunikacijske veščine zaposlenih. 1 2 3 4 5  

8. Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu. 1 2 3 4 5  
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II. Zadovoljstvo 

1. V organizaciji je natančno opredeljeno, kaj je za paciente, njihove svojce in 

druge zainteresirane udeležence kakovostno opravljeno delo zaposlenih. 

1 2 3 4 5 
 

 

2. Vodstvo organizacije je predano zagotavljanju zadovoljstva pacientov, 

svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev . 

1 2 3 4 5 
 

 

3. V organizaciji načrtno merimo in nadziramo zadovoljstvo pacientov, 

svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev. 

1 2 3 4 5 
 

 

4. Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in 

stališča pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev. 

1 2 3 4 5 
 

 

5. Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu pacientov, 

svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev. 

1 2 3 4 5 
 

 

 

6. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja pacientov, svojcev in 

drugih zainteresiranih udeležencev. 

1 2 3 4 5 
 

 

 

7. Vodstvo organizacije spodbuja komuniciranje sodelavcev z pacienti, svojci 

in drugimi zainteresiranimi udeleženci. 

1 2 3 4 5 
 

 

 

8. V organizaciji načrtno spremljamo aktivnosti konkurenčnih zdravstvenih 

organizacij. 

1 2 3 4 5 
 

9. Po zaključku zdravljenja v naši organizaciji spremljamo zadovoljstvo 

pacientov. 

1 2 3 4 5  

10. V organizaciji smo bolj kot konkurenčne zdravstvene organizacije usmerjeni 

v zadovoljevanje potreb pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih 

udeležencev. 

1 2 3 4 5  

III. Medosebni odnosi 

1. Vodstvo organizacije upošteva občutke sodelavcev. 1 2 3 4 5  

2. V organizaciji se vsak zaposlen počuti kot pomemben del organizacije. 1 2 3 4 5  

3. Zaposleni čutimo, da lahko svobodno izražamo svoje mnenje vodstvu 

organizacije. 
1 2 3 4 5 

 

4. Vodstvo organizacije vodi politiko »odprtih vrat«. 1 2 3 4 5  

5. Vodstvo organizacije tesno sodeluje z zdravstvenimi delavci in 

zdravstvenimi sodelavci. 
1 2 3 4 5 

 

6. Zaposleni v organizaciji se zavzemamo za skupno vizijo. 1 2 3 4 5  

7. V organizaciji upoštevamo občutke pacientov, svojcev in drugih 

zainteresiranih udeležencev 
1 2 3 4 5 

 

8. V organizaciji je pomemben vsak pacient, svojec in drugi zainteresiran 

udeleženec. 
1 2 3 4 5 

 

9. Vsak pacient, svojec in drugi zainteresiran udeleženec čuti, da lahko o 

delovanju organizacije svobodno izraža svoje mnenje delavcem organizacije. 
1 2 3 4 5 

 

10. Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci vodimo politiko »odprtih vrat«. 1 2 3 4 5  

11. V organizaciji si zaposleni, pacienti, svojci in drugi zainteresirani udeleženci 

med seboj zaupamo 
1 2 3 4 5 
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IV. Konkurenčnost 

1. Vodstvo organizacije daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi (t.j. ljudi, ki 

imajo ustrezne kompetence, vrednote ter odnos do organizacije in 

sodelavcev). 

1 2 3 4 5 

 

2. Vodstvo organizacije omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. 1 2 3 4 5  

3. Vodstvo organizacije spodbuja kreativne pristope pri delu. 1 2 3 4 5  

4. Vodstvo organizacije ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. 1 2 3 4 5  

5. Zaposleni s svojim delom prispevamo k pridobivanju novih pacientov. 1 2 3 4 5  

6. Vodstvo organizacije nudi zaposlenim več ugodnosti kot konkurenčne 

organizacije. 
1 2 3 4 5 

 

7. Zaposleni si intenzivno prizadevamo za večjo konkurenčnost organizacije. 1 2 3 4 5  

8. Vodstvo organizacije tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, občino in drugimi 

organizacijami v okolju. 
1 2 3 4 5  

 

V. Organiziranost 

1. Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani. 1 2 3 4 5  

2. Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo. 1 2 3 4 5  

3. Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete. 1 2 3 4 5  

4. Področja dela zaposlenih so dobro organizirana. 1 2 3 4 5  

5. Zaposleni dobro upravljamo s časom. 1 2 3 4 5  

VI. Interno komuniciranje 

1. Organizacija ima sprejeta interna pravila in postopke, ki so dostopni vsem 

zaposlenim. 
1 2 3 4 5 

       2. Vodstvo organizacije jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev. 1 2 3 4 5 

3. Zaposleni razumemo poslanstvo in splošne cilje organizacije. 1 2 3 4 5 

4. Vodstvo organizacije posreduje sodelavcem informacije o finančnem 

poslovanju organizacije. 
1 2 3 4 5 

5. Vodstvo organizacije spodbuja zdravstvene delavce in zdravstvene 

sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih standardov delovanja. 
1 2 3 4 5 

6. Vodstvo organizacije si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje 

sodelavcev. 
1 2 3 4 5 

7. Vodstvo organizacije motivira sodelavce. 1 2 3 4 5 

8. Vodstvo organizacije spodbuja kulturo dialoga. 1 2 3 4 5 

9. Vodstvo organizacije poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev 

organizaciji. 
1 2 3 4 5 

10. Zadovoljstvo sodelavcev je pomembno za vodstvo organizacije. 1 2 3 4 5 

11. V naši organizaciji si zaposleni med seboj zaupamo. 1 2 3 4 5 

12. V organizaciji si prizadevamo za odkrit dialog o pozitivnih in negativnih 

izkušnjah s pacienti, svojci in drugimi zainteresiranimi udeleženci. 
1 2 3 4 5 
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VII. Inovativnost 

1. Zaposleni dajemo pobude za spremembe. 1 2 3 4 5 

2. V organizaciji smo v koraku s tehnološkim razvojem. 1 2 3 4 5 

3. V organizaciji smo dovzetni za spremembe. 1 2 3 4 5 

4. Organizacija med prvimi uvaja novosti v postopke zdravljenja. 1 2 3 4 5 

5. Organizacija med prvimi uvaja nove programe in storitve. 1 2 3 4 5 

VIII. Uspešnost  

1. V primerjavi s sorodnimi organizacijami je dobičkonosnost organizacije 

višja.  
1 2 3 4 5 

2. V primerjavi s sorodnimi organizacijami je število uspešno realiziranih 

investicij višje.  
1 2 3 4 5 

3. V primerjavi s sorodnimi organizacijami je delež stroškov izobraževanja in 

usposabljanja v celotnem prihodku višji.  
1 2 3 4 5 

4. V primerjavi s sorodnimi organizacijami je število pritožb pacientov in 

svojcev glede na skupno število obravnavanih pacientov nižje. 
1 2 3 4 5 

5. V primerjavi s sorodnimi organizacijami je neto fluktuacija zaposlenih (ta ne 

vključuje upokojitev, preminulih v nesreči idr.) na skupno število zaposlenih 

nižja.  

1 2 3 4 5 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 
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2 Oznaka in opis spremenljivk 

Oznaka Opis 

1 Neodvisne spremenljivke (enota je povprečna stopnja strinjanja) 

MK MARKETINŠKA KULTURA 

1.KA KAKOVOST (dimenzija marketinške kulture) 

X11 V organizaciji je natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo zaposlenih. 

X12 Vodstvo organizacije je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno delo. 

X13 V organizaciji načrtno merimo in nadziramo kakovost dela zaposlenih. 

X14 Zaposleni se osredotočamo na izražene potrebe, želje in stališča pacientov, njihovih 

svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev. 

X15 Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu organizacije. 

X16 Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva organizacije. 

X17 Vodstvo organizacije poudarja komunikacijske veščine zaposlenih. 

X18 Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu. 

2.ZA ZADOVOLJSTVO (dimenzija marketinške kulture) 

X21 V organizaciji je natančno opredeljeno, kaj je za paciente, njihove svojce in druge 

zainteresirane udeležence kakovostno opravljeno delo zaposlenih. 

X22 Vodstvo organizacije je predano zagotavljanju zadovoljstva pacientov, svojcev in drugih 

zainteresiranih udeležencev . 

X23 V organizaciji načrtno merimo in nadziramo zadovoljstvo pacientov, svojcev in drugih 

zainteresiranih udeležencev. 

X24 Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in stališča pacientov, 

svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev.  

X25 Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu pacientov, svojcev in 

drugih zainteresiranih udeležencev. 

X26 Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja pacientov, svojcev in drugih 

zainteresiranih udeležencev. 

X27 Vodstvo organizacije spodbuja komuniciranje sodelavcev s pacienti, svojci in drugimi 

zainteresiranimi udeleženci. 

X28 V organizaciji načrtno spremljamo aktivnosti konkurenčnih zdravstvenih organizacij. 

X29 Po zaključku zdravljenja v naši organizaciji spremljamo zadovoljstvo pacientov.  

X210 V organizaciji smo bolj kot konkurenčne zdravstvene organizacije usmerjeni v 

zadovoljevanje potreb pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih udeležencev. 

3.MO MEDOSEBNI ODNOSI (dimenzija marketinške kulture) 

X31 Vodstvo organizacije upošteva občutke sodelavcev. 

X32 V organizaciji se vsak zaposlen počuti kot pomemben del organizacije. 

X33 Zaposleni čutimo, da lahko svobodno izražamo svoje mnenje vodstvu organizacije. 

X34 Vodstvo organizacije vodi politiko »odprtih vrat«. 

X35 Vodstvo organizacije tesno sodeluje z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci. 

X36 Zaposleni v organizaciji se zavzemamo za skupno vizijo. 

X37 V organizaciji upoštevamo občutke pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih 

udeležencev. 

X38 V organizaciji je pomemben vsak pacient, svojec in drugi zainteresiran udeleženec. 

X39 Vsak pacient, svojec in drugi zainteresiran udeleženec čuti, da lahko o delovanju 

organizacije svobodno izraža svoje mnenje delavcem organizacije. 

X310 Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci vodimo politiko »odprtih vrat«. 
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Oznaka Opis 

X311 V organizaciji si zaposleni, pacienti, svojci in drugi zainteresirani udeleženci med seboj 

zaupamo.  

4.KO KONKURENČNOST (dimenzija marketinške kulture) 

X41 Vodstvo organizacije daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi (tj. ljudi, ki imajo ustrezne 

kompetence, vrednote ter odnos do organizacije in sodelavcev). 

X42 Vodstvo organizacije omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. 

X43 Vodstvo organizacije spodbuja kreativne pristope pri delu. 

X44 Vodstvo organizacije ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. 

X45 Zaposleni s svojim delom prispevamo k pridobivanju novih pacientov. 

X46 Vodstvo organizacije nudi zaposlenim več ugodnosti kot konkurenčne organizacije. 

X47 Zaposleni si intenzivno prizadevamo za večjo konkurenčnost organizacije. 

X48 Vodstvo organizacije tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, občino in drugimi 

organizacijami v okolju.  

5.OR ORGANIZIRANOST (dimenzija marketinške kulture)  

X51 Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani. 

X52 Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo. 

X53 Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete. 

X54 Področja dela zaposlenih so dobro organizirana. 

X55 Zaposleni dobro upravljamo s časom. 

6.IK INTERNO KOMUNICRANJE (dimenzija marketinške kulture) 

X61 Organizacija ima sprejeta interna pravila in postopke, ki so dostopni vsem zaposlenim. 

X62 Vodstvo organizacije jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev. 

X63 Zaposleni razumemo poslanstvo in splošne cilje organizacije. 

X64 Vodstvo organizacije posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju 

organizacije. 

X65 Vodstvo organizacije spodbuja zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, da 

sodelujejo pri oblikovanju internih standardov delovanja. 

X66 Vodstvo organizacije si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje sodelavcev. 

X67 Vodstvo organizacije motivira sodelavce. 

X68 Vodstvo organizacije spodbuja kulturo dialoga. 

X69 Vodstvo organizacije poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev organizaciji. 

X610 Zadovoljstvo sodelavcev je pomembno za vodstvo organizacije. 

X611 V naši organizaciji si zaposleni med seboj zaupamo. 

X612 V organizaciji si prizadevamo za odkrit dialog o pozitivnih in negativnih izkušnjah s 

pacienti, svojci in drugimi zainteresiranimi udeleženci. 

7.IN INOVATIVNOST (dimenzija marketinške kulture) 

X71 Zaposleni dajemo pobude za spremembe. 

X72 V organizaciji smo v koraku s tehnološkim razvojem. 

X73 V organizaciji smo dovzetni za spremembe. 

X74 Organizacija med prvimi uvaja novosti v postopke zdravljenja. 

X75 Organizacija med prvimi uvaja nove programe in storitve. 

2 Odvisne spremenljivke (enota je povprečna stopnja strinjanja) 

8.US USPEŠNOST 

Y81 V primerjavi s sorodnimi organizacijami je dobičkonosnost organizacije višja. 
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Oznaka Opis 

Y82 V primerjavi s sorodnimi organizacijami je število uspešno realiziranih investicij višje. 

Y83 V primerjavi s sorodnimi organizacijami je delež stroškov izobraževanja in 

usposabljanja v celotnem prihodku višji.  

Y84 V primerjavi s sorodnimi organizacijami je število pritožb pacientov in svojcev glede na 

skupno število obravnavanih pacientov nižje. 

Y85 V primerjavi s sorodnimi organizacijami je neto fluktuacija zaposlenih (ta ne vključuje 

upokojitev, preminulih v nesreči idr.) na skupno število zaposlenih nižja. 

 





Priloga 4 

 

SPLOŠNI PODATKI ANKETIRANCEV 

T-Test  

T-TEST GROUPS=Spol(0.00 – ženski spol, 1.00 – moški spol) 

 /MISSING=ANALYSIS 

 /VARIABLES=I_VII_Mar.kul I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ 

VI_Int.kom VII_Inov VIII_Uspeš 

 /CRITERIA=CI(.9500). 
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PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE ZA MARKETINŠKO KULTURO IN 

USPEŠNOST 

1 ANOVA 

ANOVA – marketinška kultura in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov I_VII_Mar.kul VIII_Uspeš BY Izvaj 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES EFFECTS HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH 

 /MISSING ANALYSIS. 

 

ANOVA – marketinška kultura in delovno mesto 

ONEWAY I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov I_VII_Mar.kul VIII_Uspeš BY Delo 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES EFFECTS HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH 

 /MISSING ANALYSIS. 
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2 Faktorska analiza za marketinško kulturo – indikatorji so dimenzije marketinške kulture 
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Cronbachova alfa statistika – indikatorji so dimenzije marketinške kulture 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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3 Faktorska analiza za marketinško kulturo – indikatorji so vsi odgovori na vprašanja od 

X11 do X75 
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Cronbachova alfa statistika – indikatorji so vsi odgovori na vprašanja od X11 do X75 
 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Kakovost1.1 Kakovost1.2 Kakovost1.3 Kakovost1.4 Kakovost1.5 Kakovost1.6 Kakovost1.7 Kakovost1.8 

Zadovolj.2.1 Zadovolj.2 

 .2 Zadovolj.2.3 Zadovolj.2.4 Zadovolj.2.5 Zadovolj.2.6 Zadovolj.2.7 Zadovolj.2.8 Zadovolj.2.9 

Zadovolj.2.10 Med.odn.3.1 

 Med.odn.3.2 Med.odn.3.3 Med.odn.3.4 Med.odn.3.5 Med.odn.3.6 Med.odn.3.7 Med.odn.3.8 Med.odn.3.9 

Med.odn.3.10 Med.odn.3.11 Konkur 

 en.4.1 Konkuren.4.2 Konkuren.4.3 Konkuren.4.4 Konkuren.4.5 Konkuren.4.6 Konkuren.4.7 Konkuren.4.8 

Organizi.5.1 Organizi.5.2 

 Organizi.5.3 Organizi.5.4 Organizi.5.5 Int.komun.6.1 Int.komun.6.2 Int.komun.6.3 Int.komun.6.4 

Int.komun.6.5 Int.komun.6.6 Int.k 

 omun.6.7 Int.komun.6.8 Int.komun.6.9 Int.komun6.10 Int.komun6.11 Int.komun6.12 Inovativ.7.1 Inovativ.7.2 

Inovativ.7.3 

 Inovativ.7.4 Inovativ.7.5 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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4 Faktorska analiza za marketinško kulturo – indikatorji so odgovori na vprašanja od X11 

do X75, pri čemer je izločenih šest indikatorjev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbachova alfa statistika – indikatorji so odgovori na vprašanja od X11 do X75, pri čemer 

je izločenih šest indikatorjev 
 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Kakovost1.1 Kakovost1.2 Kakovost1.4 Kakovost1.5 Kakovost1.6 Kakovost1.7 Kakovost1.8 

Zadovolj.2.1 Zadovolj.2.2 Zadovolj. 

 2.4 Zadovolj.2.5 Zadovolj.2.6 Zadovolj.2.7 Zadovolj.2.10 Med.odn.3.1 Med.odn.3.2 Med.odn.3.3 Med.odn.3.4 

Med.odn.3.5 

 Med.odn.3.6 Med.odn.3.7 Med.odn.3.8 Med.odn.3.9 Med.odn.3.10 Med.odn.3.11 Konkuren.4.1 Konkuren.4.2 

Konkuren.4.3 Konkuren.4.4 Ko 

 nkuren.4.5 Konkuren.4.6 Konkuren.4.7 Organizi.5.1 Organizi.5.2 Organizi.5.3 Organizi.5.4 Organizi.5.5 

Int.komun.6.1 

 Int.komun.6.2 Int.komun.6.3 Int.komun.6.5 Int.komun.6.6 Int.komun.6.7 Int.komun.6.8 Int.komun.6.9 

Int.komun6.10 Int.komun6.11 In 

 t.komun6.12 Inovativ.7.1 Inovativ.7.2 Inovativ.7.3 Inovativ.7.4 Inovativ.7.5 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE ZA POSAMEZNE DIMENZIJE 

MARKETINŠKE KULTURE IN USPEŠNOST 

1 Kakovost 

ANOVA – kakovost in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov I_VII_Mar.kul VIII_Uspeš BY Izvaj 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES EFFECTS HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH 

 /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA – kakovost in delovno mesto 

ONEWAY I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov I_VII_Mar.kul VIII_Uspeš BY Delo 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES EFFECTS HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH 

 /MISSING ANALYSIS. 
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Scree diagram 
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Cronbachova alfa statistika 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Kakovost1.1 Kakovost1.2 Kakovost1.3 Kakovost1.4 Kakovost1.5 Kakovost1.6 Kakovost1.7 Kakovost1.8 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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2 Zadovoljstvo 

ANOVA – zadovoljstvo in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY Zadovolj.2.1 Zadovolj.2.2 Zadovolj.2.3 Zadovolj.2.4 Zadovolj.2.5 Zadovolj.2.6 Zadovolj.2.7 

Zadovolj.2.8 Zadovolj.2.9 Zadovolj 

 .2.10 BY Izvajalec 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 

 

ANOVA – zadovoljstvo in delovno mesto 

ONEWAY Zadovolj.2.1 Zadovolj.2.2 Zadovolj.2.3 Zadovolj.2.4 Zadovolj.2.5 Zadovolj.2.6 Zadovolj.2.7 

Zadovolj.2.8 Zadovolj.2.9 Zadovolj 

 .2.10 BY Delo 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 
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Scree diagram 
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Cronbachova alfa statistika 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Zadovolj.2.1 Zadovolj.2.2 Zadovolj.2.3 Zadovolj.2.4 Zadovolj.2.5 Zadovolj.2.6 Zadovolj.2.7 

Zadovolj.2.8 Zadovolj.2.9 Za 

 dovolj.2.10 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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3 Medosebni odnosi 

ANOVA – medosebni odnosi in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY Med.odn.3.1 Med.odn.3.2 Med.odn.3.3 Med.odn.3.4 Med.odn.3.5 Med.odn.3.6 Med.odn.3.7 Med.odn.3.8 

Med.odn.3.9 Med.odn.3.10 Med. 

 odn.3.11 BY Izvajalec 

 

 

ANOVA – medosebni odnosi in delovno mesto 

ONEWAY Med.odn.3.1 Med.odn.3.2 Med.odn.3.3 Med.odn.3.4 Med.odn.3.5 Med.odn.3.6 Med.odn.3.7 Med.odn.3.8 

Med.odn.3.9 Med.odn.3.10 Med. 

 odn.3.11 BY Delo 
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Scree diagram 
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Cronbachova alfa statistika 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Med.odn.3.1 Med.odn.3.2 Med.odn.3.3 Med.odn.3.4 Med.odn.3.5 Med.odn.3.6 Med.odn.3.7 Med.odn.3.8 

Med.odn.3.9 Med.odn.3.1 

 0 Med.odn.3.11 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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4 Konkurenčnost 

ANOVA – konkurenčnost in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY Konkuren.4.1 Konkuren.4.2 Konkuren.4.3 Konkuren.4.4 Konkuren.4.5 Konkuren.4.6 Konkuren.4.7 

Konkuren.4.8 BY Izvajalec 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA – konkurenčnost in delovno mesto 

ONEWAY Konkuren.4.1 Konkuren.4.2 Konkuren.4.3 Konkuren.4.4 Konkuren.4.5 Konkuren.4.6 Konkuren.4.7 

Konkuren.4.8 BY Delo 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 
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Scree diagram 

 

 

Cronbachova alfa statistika 

RELIABILITY 
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 /VARIABLES=Konkuren.4.1 Konkuren.4.2 Konkuren.4.3 Konkuren.4.4 Konkuren.4.5 Konkuren.4.6 Konkuren.4.7 

Konkuren.4.8 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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5 Organiziranost 

ANOVA – organiziranost in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY Organizi.5.1 Organizi.5.2 Organizi.5.3 Organizi.5.4 Organizi.5.5 BY Izvajalec 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA – organiziranost in delovno mesto 

ONEWAY Organizi.5.1 Organizi.5.2 Organizi.5.3 Organizi.5.4 Organizi.5.5 BY Delo 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 
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Scree diagram 

 

 

Cronbachova alfa statistika 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Organizi.5.1 Organizi.5.2 Organizi.5.3 Organizi.5.4 Organizi.5.5 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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6 Interno komuniciranje 

ANOVA – interno komuniciranje in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY Int.komun.6.1 Int.komun.6.2 Int.komun.6.3 Int.komun.6.4 Int.komun.6.5 Int.komun.6.6 Int.komun.6.7 

Int.komun.6.8 Int.komun.6.9 

 Int.komun6.10 Int.komun6.11 Int.komun6.12 BY Izvajalec 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA – interno komuniciranje in delovno mesto 

ONEWAY Int.komun.6.1 Int.komun.6.2 Int.komun.6.3 Int.komun.6.4 Int.komun.6.5 Int.komun.6.6 Int.komun.6.7 

Int.komun.6.8 Int.komun.6.9 
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 Int.komun6.10 Int.komun6.11 Int.komun6.12 BY Delo 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 
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Scree diagram 

 

 

Cronbachova alfa statistika 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Int.komun.6.1 Int.komun.6.2 Int.komun.6.3 Int.komun.6.4 Int.komun.6.5 Int.komun.6.6 

Int.komun.6.7 Int.komun.6.8 Int.kom 

 un.6.9 Int.komun6.10 Int.komun6.11 Int.komun6.12 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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7 Inovativnost 

ANOVA – inovativnost in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY Inovativ.7.1 Inovativ.7.2 Inovativ.7.3 Inovativ.7.4 Inovativ.7.5 BY Izvajalec 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA – inovativnost in delovno mesto 

ONEWAY Inovativ.7.1 Inovativ.7.2 Inovativ.7.3 Inovativ.7.4 Inovativ.7.5 BY Delo 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 
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Scree diagram 

 

 

Cronbachova alfa statistika 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Inovativ.7.1 Inovativ.7.2 Inovativ.7.3 Inovativ.7.4 Inovativ.7.5 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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8 Uspešnost 

ANOVA – uspešnost in izvajalci zdravstvenih storitev 

ONEWAY Uspešnost8.1 Uspešnost8.2 Uspešnost8.3 Uspešnost8.4 Uspešnost8.5 BY Izvajalec 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA – uspešnost in delovno mesto 

ONEWAY Uspešnost8.1 Uspešnost8.2 Uspešnost8.3 Uspešnost8.4 Uspešnost8.5 BY Delo 

 /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 

 /MISSING ANALYSIS. 
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Scree diagram 

 

 

Cronbachova alfa statistika 

RELIABILITY 

 /VARIABLES=Uspešnost8.1 Uspešnost8.2 Uspešnost8.3 Uspešnost8.4 Uspešnost8.5 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

 /MODEL=ALPHA. 
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ODNOS MED USPEŠNOSTJO IN MARKETINŠKO KULTURO 

Regresijska analiza – povezanost marketinške kulture z uspešnostjo organizacij 

 /DEPENDENT VIII_Uspeš 

 /METHOD=ENTER I_VII_Mar.kul 

 

 

 

 

 

 

Regresijska analiza – povezanost marketinške kulture s posameznimi indikatorji uspešnosti 

organizacij 
  /DEPENDENT Uspešnost8.1 

  /METHOD=ENTER I_VII_Mar.kul. 
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  /DEPENDENT Uspešnost8.2 

  /METHOD=ENTER I_VII_Mar.kul. 

 

 
 
 
  /DEPENDENT Uspešnost8.3 

  /METHOD=ENTER I_VII_Mar.kul. 

 

 

 
 
 
  /DEPENDENT Uspešnost8.4 

  /METHOD=ENTER I_VII_Mar.kul. 

 

 

 
 
 
  /DEPENDENT Uspešnost8.5 

  /METHOD=ENTER I_VII_Mar.kul. 
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Regresijska analiza – povezanost posameznih dimenzij marketinške kulture z uspešnostjo 

organizacij 

 /DEPENDENT VIII_Uspeš 

 /METHOD=FORWARD I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov. 
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Regresijska analiza – povezanost posameznih dimenzij marketinške kulture s posameznimi 

indikatorji uspešnosti organizacij 

 
  /DEPENDENT Uspešnost8.1 

  /METHOD=FORWARD I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov. 
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  /DEPENDENT Uspešnost8.2 

  /METHOD=FORWARD I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov. 

 

 

 
 
 
  /DEPENDENT Uspešnost8.3 

  /METHOD=FORWARD I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov. 

 

 

 
 
 
  /DEPENDENT Uspešnost8.4 

  /METHOD=FORWARD I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov. 
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  /DEPENDENT Uspešnost8.5 

  /METHOD=FORWARD I_Kako II_Zad III_Med.odn IV_Konk V_Organ VI_Int.kom VII_Inov. 

 

 

 

 


