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1.

O raziskavi

V raziskavi o razširjenosti uporabe agilnih metodologij v organizacijah
v Sloveniji, ki je bila izvedena z anketo in posameznimi intervjuji, je
sodelovalo 100 slovenskih podjetij. Poleg teh je bil opravljen še vzorec 25
podjetji, s katerimi je bil izveden delno strukturiran poglobljen intervju.
Namen raziskave je bil ugotoviti in prepoznati trenutno stanje poznavanja
agilnosti v slovenskem prostoru, odkriti in identificirati potencialne
izzive, s katerimi se srečujejo podjetja ter zajeti konkretne predloge
tematik za izvedbo meet-up dogodkov.
Intervjuji so v povprečju trajali 20 min, udeleženci so predstavili lastno
razumevanje pomena agilnosti, primere dobre prakse, glavne težave in
izzive s katerimi se srečujejo.
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2.

Povzetek ugotovitev

Ugotavljamo, da podjetja želijo postati agilna. Nekatera so s
transformacijo že začela, ključen faktor pri odločitvi za tovrstno
dejanje pa je povečanje učinkovitosti. V veliki večini (70% anketiranih
in vprašanih) so podjetja pričela z agilno transformacijo na popolnoma
naraven način in uporabljajo posamezne elemente in pristope.
Nabor posameznih agilnih metod in elementov, kot so dnevni sestanki,
tedenski sestanki, retrospektive, sprinti, je po besedah intervjuvancev
odvisna od poslovne situacije v kateri se podjetje nahaja. V kolikor gre za
enostavne poslovne situacije, uporaba zahtevnejših metod ni smiselna
in jih podjetja ne uporabljajo. Ko pa gre za bolj kompleksno poslovno
situacijo, pa opažamo, da se čedalje več podjetij odloča za uporabo
Scruma.
Pri uporabi agilnih metod je ključnega pomena transparentnost, saj
omogoča hiter situacijski pregled in jasnost stanja. Vendar imajo težavo
ozavestiti pomen transparentnosti, ki je povezana z odgovornostjo in
zrelostjo. Transparentnost večini podjetij predstavlja strah in pritisk
zaradi (ne)prelaganja odgovornosti. Glavni vzrok za težavo naj bi bili
po besedah intervjujancev ozaveščenost in nepoznavanje agilnosti, ki
pa sicer pravi, da sta transparentnost in učinkovitost v medsebojni
korelaciji.
Spremembe in prilagajanja pogosto niso dobro sprejete, saj
predstavljajo radikalno poseganje v obstoječe delovanje. Zaradi tega
je agilne transformacije smiselno vpeljati postopoma, po korakih.
Uvajanje agilnosti nima univerzalnega recepta, vendar narekuje sprotno
prilagajanje situacijam. Del prilagajanj, seveda, vključuje ozaveščanje
ekip o agilnih pristopih.
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3.

Kaj so agilne metode?

Agilne metode se značajsko razlikujejo od zgodnjih načrtno-usmerjenih
inženirskih metod. Najočitnejša razlika je vztrajanje pri manj popolnejši
dokumentaciji za dani problem. Namesto dokumentaciji, se agilne
metode bolj posvečajo sami kodi kot ključnemu delu dokumentacije.
A vseeno je takšno videnje agilnih metod površno. Je le posledica mnogo
globljih razlik, ki so po Martinu Fowler-ju naslednje:1
•• agilne metode so prilagodljive,
•• agilne metode so orientirane k ljudem in ne k procesom.
Agilne metodologije so bile oblikovane na podlagi Agilnega Manifesta,
ki vsebuje niz vrednot in načel:2
•• Posamezniki in interakcije pred procesi in orodji
•• Delujoča programska oprema pred obsežno dokumentacijo
•• Sodelovanje s stranko pred pogodbenimi pogajanji
•• Odziv na spremembe pred togim sledenjem načrtom
Z drugimi besedami, četudi cenimo zgornje dejavnike na desni, vseeno
bolj cenimo tiste na levi.
Agilnost je miselnost, način dela, ki ustvarjalcem izdelkov omogoča
preprosto prilagajanje interesnim skupinam in uporabniškim potrebam.
Agilen način razmišljanja je bil zgrajen na podlagi potreb pospeševanja
inovacij, spodbujanja delovnih mest, ki podpirajo in spodbujajo inovacije.

1 https://sl.wikipedia.org/wiki/Agilne_metode_razvoja_programske_opreme
2 https://www.scrumalliance.org/learn-about-scrum/what-is-agile
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4.

Rezultati

Kot že omenjeno je raziskava potekala v dveh etapah.
Izvedena je bila anketa v kateri je sodelovalo 100 slovenskih podjetij.
Poleg ankete je bil izveden delno strukturiran poglobljen intervju, s 25
podjetji, ki je v povprečju trajal 20 min. S poglobljenimi intervjuji smo
zaznali podjetjem lastno razumevanje pomena agilnosti, primere dobrih
praks, njihove glavne težave in izzive s katerimi se srečujejo.
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4.1

Kakšna je vaša vloga v organizaciji?
(možnih je bilo več odgovorov)

V raziskavi so sodelovali različni profili ljudi z
različnimi vlogami v podjetju. Večina sodelujočih v
raziskavi sestavlja operativni del, približno 58% in
srednji management, skoraj 30%.
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4.2 V katero industrijo se uvršča vaša organizacija?

V raziskavi prevladuje število zaposlenih iz IT
področja. Skupno več kot 56% anketirancev.
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4.3 Kako dolgo v vašem podjetju že uporabljate agilne
metodologije?

Skoraj 2/₃ vprašanih v anketi že uporablja agilne
metodologije, malo manj kot 20% celo več kot 5 let.
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4.4 Kaj so po vašem mnenju glavni razlogi za vpeljavo
agilnosti?
(možnih je bilo več odgovorov)

Zanimivo je, da rezultati iz ankete sovpadajo z
rezultati iz intervjujev. Več kot 1⁄₃ jih meni, da z vpeljavo
agilnosti izboljšajo preglednost in upravljanje
prioritet, izboljšajo produktivnost ekip, poslovno/IT
usklajenost in pospešijo izdelavo produktov.
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4.5 Katere agilne metode uporabljate?
(možnih je bilo več odgovorov)

Več kot 1⁄₃ anketirancev meni, da sta glavni agilni
metodi Scrum in Kanban.
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4.6 Katere agilne tehnike uporabljate?
(možnih je bilo več odgovorov)

Med tehnikami prevladujejo Kanban, kratke iteracije,
planiranja sprintov in dnevni standup sestanki.
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4.7 S katerimi izzivi ste se srečevali pri vpeljevanju
agilnosti?
(možnih je več odgovorov)

Glavni izzivi pri vpeljavi agilnosti, prav tako sovpadajo
z rezultati iz intervjujev in so:
• več kot 1⁄₃ je izpostavila neučinkovito sodelovanje,
pomanjkanje izkušenj z agilnimi metodami in
pomanjkanje podpore s strani vodstva;
• več kot ¼ je izpostavila neusklajenost organizacijske
kulture z agilnimi vrednotami, splošen odpor do
sprememb in več časa za prehod-reorganizacijo, ki je
potrebna za konkretno vpeljavo agilnih metod.

Drugo:

• Čas za prehod/reorganizacijo, ki je potrebna za
konkretno vpeljavo agilnih metod.
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5.

Priporočila glede na zaznane izzive

Ekipe morajo biti glede samega razumevanja in izvajanja usklajene.
S tem se v ekipah povečujejo zaupanje, učinkovitost medsebojnega
sodelovanja in razumevanje odgovornosti posameznikov pri izvajanju
nalog. Več kot 1⁄₃ intervjujancev in več kot ½ anketirancev je izpostavila
težave pri tradicionalnem izvajanju, ki se odraža v čakanju zaposlenih
pri prejemu/prevzemu naloge/projekta, kjer zaradi netransparentnosti
nihče ne ve, v kateri fazi se projekt/naloga nahaja in nihče ne more
pomagati. Rezultat tega je pogosto padec morale in, v nekaterih
primerih, izguba smisla. Zato je pomembno ohranjati transparentnost
in brezpogojno uvajanje retrospektive, ker se sicer lahko ljudje kmalu
vrnemo k starim navadam.
Strukture oziroma posamezne metodologije v agilnem procesu sledijo
pravilom, ki so postavljena z jasnimi nameni. Pravila jasno opredeljujejo
vloge in način dela. Popolnoma razumljivo je, da podjetja uporabljajo
zase najbolj primerne metodologije za izvajanje agilnega dela, vendar
je neprimerno, da spreminjajo ali ne upoštevajo pravil, ne glede
na kompleksnost situacije. Kot primer, z retrospektivo pridobimo
informacije, se nekaj naučimo in identificiramo predloge za izboljšavo.
Namen retrospektive je narediti transparenten pregled preteklega dela in
podati predloge za izboljšave. Enako je pri vodenju dnevnih ali tedenskih
sestankov in neupoštevanju časovnih rokov. Tovrstna nespoštovanja
pravil zavirajo agilne transformacije, navzven pa komunicirajo popačeno
sliko o agilnosti.
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6.

Strokovne vsebine, kjer se zaznava deficit

Po besedah intervjujancev je agilnost dostikrat enačena s kaotičnimi
razmerami - kaosom. To težavo je bilo zaznati v petih pogovorih, od
petindvajsetih. Eden izmed njih je situacijo opisal z: “Delamo agilno imamo ogromno nedokončanih nalog in jih ne izpolnjujemo.”
Zaradi že omenjenih težav, kot so nespoštovanje časovnih okvirjev,
netransparentnosti, nejasnosti vlog in procesnih nejasnosti, se
trandicionalen način opravljanja nalog nepoznavalcem agilnih procesov
zdi bolj siguren in varen. Tovrstna težava je najverjetneje povezana z
neozaveščenostjo in nespoštovanjem, neupoštevanjem pravil.
Predlog velike večine, s katerimi je bil opravljen pogovor je, da se lahko
ozaveščenost poveča z dogodki.
Vsebinsko podani predlogi za dogodke:
Izmenjava dobrih praks, konkretni primeri ključnih spoznanj, primeri
uspešnih in manj uspešnih zgodb.
•• Toksičnost organizacije kot same, kultura podjetja, transparentnost;
•• Kako ozavestiti / izobraziti stranke kaj je to agilnost in kaj pomenijo
agilni pristopi, ter kako delati po pričakovanjih;
•• Ozavestiti, zakaj ne delati na tradicionalen način, ter kako izboljšati
organizacijo dela;
•• Fokus povečevanja zavedanja vrednosti glavne dejavnosti poslovanja
“price per core business-a”;
•• Izmenjava pristopov za reševanje izzivov / težav;
•• Organizacija ne bo postala agilna samo z uporabo orodij (JIRA, Slack);
•• Agilnost ne predstavlja idealne rešitve za vse organizacije in izzive,
kaj pomeni odgovornost, ekstremna transparentnost;
•• Nerazumevanje strokovnjakov -> ambicije -> kultura -> strah;
•• Kako pridobiti zaupanje vodstva in potek procesov od zgoraj navzdol;
•• Simbioza Agilnih metodologij in ISO standardov.
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7.

Zaključek

Na podlagi raziskave lahko razberemo, da si velika večina (več kot 70%
sodelujočih v raziskavi) podjetij želi postati bolj agilna, učinkovitejša.
Proces je dolgotrajen, postopen, vendar so rezultati hitro vidni.
V raziskavi prevladuje število zaposlenih iz IT področja. Skupno več
kot 56% anketirancev. Več kot polovica (58%) sodelujočih ima vlogo
operativnega dela v organizaciji, ostali pa opravljajo vlogo srednjega
managementa in uprave/vodstva.
Skoraj 1⁄₃ vprašanih v anketi ne uporablja agilnih metodologij ali o
uporabi ne razmišlja. Ostalih 70% pa je pričelo z agilno transformacijo
na popolnoma naraven način in uporabljajo posamezne elemente in
pristope, z namenom, da izboljšajo preglednost in upravljanje prioritet,
izboljšajo produktivnost ekip, pospešijo izdelavo izdelkov, izboljšajo
poslovno/IT usklajenost in moralo ekipam.
Glavne agilne metode so Scrum, Kanban in iterativni razvoj, med
tehnikami pa prevladujejo Kanban, kratke iteracije, načrtovanja iteracij,
planiranja sprintov in dnevni “stand-up” sestanki.
Glavni izzivi, ki so bili izpostavljeni pri vpeljavi agilnosti so: neučinkovito
sodelovanje, pomanjkanje izkušenj z agilnimi metodami, pomanjkanje
podpore s strani vodstva, neusklajenost organizacijske kulture z
agilnimi vrednotami, splošen odpor do sprememb in pomanjkanje časa
za proces reorganizacije, za konkretno upeljavo agilnih metod.
Predlog je, da se vse udeležence seznani z novim načinom dela ali s
spremembami in se nove metode, pristope uvede soglasno.
Niso vsa orodja primerna za vse situacije, zato je orodja, metode,
pristope potrebno poznati in jih smiselno uporabiti. Scrum se uporablja
v kompleksnejših situacijah in ima jasno razdeljene vloge, naloge in
pravila.
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Podjetje se ne sme slepiti, da uporablja Scrum, če uporablja zgolj en
element, kot na primer dnevne sestanke. Izrazi kot so “organski Scrum”,
“soft - Scrum” ne obstajajo, pa vendar se v praksi izrazi žal uporabljajo,
a jih teorija ne priznava.
Vsako podjetje uporablja zase najbolj primerne metode, orodja in
procese, glede na kompleksnost situacije.
Raziskava se bo izvajala in dopolnjevala vsako leto z namenom
pridobivanja primerjalnih rezultatov in vpogleda stanja agilnosti v
Sloveniji.
Posebna zahvala gre vsem sodelujočim posameznikom in podjetjem,
vključenim v raziskavo.
Za dodatne informacije sem vam z veseljem na voljo:
enej.gradisek@corpohub.com.
Pripravil:
Enej Gradišek
Acceleration manager, CorpoHub
www.corpohub.com
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