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Kako su vas dočekali i uputili 
na recepciji tvrtke? Na koji način 
govore djelatnici, osobito o svo-
jim kolegama i managerima? Koli-
ko vremena se provodi pijući kavu 
i pušeći? Koliko su motivirani dje-
latnici? Imali li puno okrivljivanja 
i/ili pritužbi? Smiju li se ili smiješe 
li se ljudi? Takvi jednostavni kultu-
rološki pokazatelji vam puno toga 
mogu reći u kratko vrijeme.

Bez obzira na to je li vaš za-
ključak pozitivan ili negativan, 
kultura je uvijek odraz stila uprav-
ljanja u bilo kojoj tvrtki. Korpora-
tivna kultura je najvažniji element 
povezivanja u organizaciji. Radi se 
o načinu na koji se ljudi slažu, o ci-
ljevima kojima streme, o načinu 
na koji surađuju, o vrijednostima 
koje dijele. Radi se o jeziku, ritua-
lima i simbolima koje ljudi koriste.

Ali kultura može postati i pa-
ralizirajući element, a manage-
ment često nije svjestan posljedi-
ca koje korporativna kultura ima 
na rezultate tvrtke; oni su dio pro-
cesa i „zapeli su negdje u sredini“, 
kako je rekao Kotler. Lako je kopi-
rati proizvode i usluge, ali korpo-
rativnu kulturu ne.

Kako poboljšati  
KORPORATIVNU KULTURU?
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Dinamika grupe
Tvrtka je grupa ljudi koja stre-

mi zajedničkom cilju, odnosno 
koja bi trebala stremiti zadanom 
zajedničkom cilju.Zapravo, svaka 
osoba koja pripada grupi, želi se 
osjećati dobro i maksimalno se 
potruditi kako bi pridonijela za-
jedničkom cilju. Zbog toga uvjeti 
u grupi trebaju biti takvi da mogu 
odgovarati osobnim ambicijama 
i da ih mogu istovremeno pove-
zati. Ako uspijete ostvariti dobar 
(savršen) sklad, zdrava dinamika 
grupe razvit će se sama po sebi, 
što će dovesti do sinergije u tvrt-
ki; grupa kao cjelina je puno pro-
duktivnija od zbroja različitih dije-
lova. Možda to zvuči vrlo logično, 
no zašto to obično ne funkcionira 
na taj način?

Pohvale
Za početak, bilo bi dobro kad 

bi manageri bili više svjesni utje-
caja i učinka korporativne kulture. 
Što je to što povezuje djelatnike? 
Što su zajednički ciljevi? Što ja, kao 
manager, mogu učiniti da stvorim 
poveznice koje nedostaju? Važno 
je svjesnost managementa da je 
tvrtka organska jedinka, skupina 
ljudi. Zgrade, uredi, strojevi, itd. 
samo su sredstva koja djelatnici-
ma pomažu izvršiti zadatke. To je 
sve. Svaka knjiga o managemen-
tu govori o važnosti priznavanja 
i potvrđivanja učinka ljudi, bilo 
pojedinaca ili grupe. Koliko često 

kažete svojoj grupi da „smo mi“ 
zajedno ponovo učinili sve savr-
šeno? Ako management ne prati 
rezultate kadra, bilo pojedinačne 
ili grupne, i ako ne pokazuje inte-
res za njih, kadar neće gledati na 
željene rezultate tvrtke, niti će po-
kazati interes za njih. To je druga 
strana ogledala!

Signali
Ponekad manageri nisu svje-

sni da taj kulturološki element, 
koji nedostaje, blokira uspjeh 
tvrtke. Osjećate nezadovoljstvo, 
ali ne možete uperiti prst u uzrok. 
Vrlo često manageri prebace kri-
vicu za neuspjeh tvrtke na kadar 
i optuže ga da nije predan i od-
govoran, što dovodi do negativ-
ne spirale propadanja. Predanost 
i angažman zaista padaju, opada 
suradnja, djelatnici imaju osjećaj 
da ih se ne shvaća ozbiljno i lju-
di postaju pasivni. Važni znakovi 
pogoršanja korporativne kulture 
su sustavno korištenje zakonski 
predviđenog bolovanja, način na 
koji djelatnici govore o tvrtki na 
poslu i u privatnim situacijama, 
koliko su spremni pomoći kolegi, 
itd. Dobro je da se manager od-
makne i razmisli o uzroku i poslje-
dici s veće udaljenosti. Puno toga 
može uzrokovati apatiju i ravno-
dušnost. Što prije management 
uoči što su stvarni uzroci, to će se 
prije moći prilagoditi. Kako biste 
od svojih ljudi dobili maksimum, 
trebate povoljnu, ohrabrujuću 
korporativnu kulturu, ljudi mora-
ju znati u kojem smjeru ide tvrt-
ka, zašto su donesene određene 
odluke, što se od njih očekuje. Srž 

uspješne korporativne kulture je 
otvorenost i iskrenost. Interna ko-
munikacija i ponašanje manage-
menta igra najvažniju, ključnu 
ulogu. Visoko školovani ljudi žele 
znati zašto su donesene odluke, 
oni žele biti partneri u poslovanju, 
žele znati sve o ciljevima i usmje-
renju tvrtke i što se očekuje od 
njih. Oni se moraju moći poisto-
vjetiti s normama i vrijednostima 
tvrtke koju vodite. Management 
postavlja viziju i smjernice, on po-
stavlja ciljeve, standarde i vrijed-
nosti koje usmjeruju tvrtku tamo 
gdje djelatnici mogu slijediti. Po-
našanje managementa se kopi-
ra i na taj način se formira kultura 
u tvrtki. Kvalitetni manageri ima-
ju kvalitetne djelatnike u kvalitet-
noj tvrtki.

Što mogu učiniti kao (top) 
manager?

Razmislite o svojoj ulozi (top) 
managera. Kako se mogu usavršiti 
u tvrtki na učinkovitiji, poticajniji, 
autentičniji način i kako mogu do-
živjeti transformaciju? Kako mogu 
pripremiti svoju tvrtku za promje-
ne na tržištu? Što su dobre prili-
ke za tvrtku? Što bih trebao uči-
niti kako bih iskoristio te prilike i 
mogućnosti? Kako mogu uključi-
ti kadar i osigurati njegovu preda-
nost ciljevima tvrtke? Kako mogu 
motivirati kadar i osmisliti kreativ-
ne ideje i prijedloge? Kako mogu 
stvoriti timski duh i potaknuti 
produktivnost koja je potrebna 
tvrtki? Što mogu učiniti da tvrt-
ka bude bolje mjesto rada i na taj 
način profitabilnija?
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Kultura je ogledalo vaše tvrtke. Ako 
dođete u neku tvrtku prvi puta, vidjet ćete 
u 15 minuta kakva je korporativna kultura. 
Upoznajte se s tvrtkom i pogledajte oko 
sebe, po mogućnosti se i raspitajte.

John Lodder  
M.A., MSc
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