KANBAN
på fem minuter

Svårt att få
saker färdiga?
Ständiga ut
ryckningar och
snabbfixar! När
ska jag jobba i
mina projekt?

Pappers
högarna bara
växer … två
nya uppgifter
för varje sak
jag får klar.

Kanban

– konsten att göra färdigt
Kanban är ett enkelt men kraftfullt verktyg som
hjälper dig och dina kolleger att
• bli effektivare och lugnare genom att fokusera på en uppgift i taget
• leverera enligt plan och efterhand korta ledtiderna
• kommunicera med kollegerna snabbare och tydligare
Och bäst av allt: du kan börja använda det redan idag. Med Kanban uppnår du
stora förändringar genom att ta många små steg – de första stegen hittar du
på sidorna som följer.
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Nu har vi snackat
om att byta server
i två månader utan
att komma till skott.
Varför inte bara få
undan eländet?

Massor av kunder,
massor av påbörjade
uppdrag – men
alldeles för få
fakturor …

Sprintplanen för
Scrum håller aldrig
– det kommer bara
nya saker vi måste
lösa!

Saknar du en simpel lösning
som kan hantera en komplex
yrkessituation? Läs vidare
så ska vi ge dig verktyget du
behöver för att fokusera.

KANBAN Kompletterar andra
metoder och verktyg

an
Kancbrum
+ S sant!
=

Kanban hjälper dig att optimera de arbetsmetoder och verktyg
som du och dina kolleger redan tillämpar, oavsett om dessa är
Lean & Agile-inspirerade eller mer vattenfallsorienterade.
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Kanban enkelt beskrivet
Kanban kan beskrivas som en metod för att överblicka och styra
olika typer av arbetsflöden med tydliga, visuella signaler enligt
följande fyra principer:
Begränsa antalet pågående arbetsuppgifter!
När antalet parallella ärenden är färre är det betydligt
enklare att fokusera. Resultatet blir att effektiviteten ökar.

Kommunicera visuellt!
Synliga signaler i form av t.ex. flaggor, skyltar eller
post-it-lappar är lättbegripliga, resurssnåla och förhindrar missförstånd.

Jaga flaskhalsar!
Genom att kontinuerligt åtgärda problem som ger flaskhalsar i flödet, ökar man genomströmningen efter hand.

Mät och utveckla!
Tillämpa en gyllene kombination av ständig återkoppling
och förbättringsfilosofi. Detta gör det möjligt att öka effektiviteten och minska ledtiderna i små steg, i ett tempo som
tar hänsyn till personalens välbefinnande.

Kanban är ett koncept som föddes inom Toyotasfären och hör nära
ihop med Lean och Just in Time-produktion.
看板 = Kanban där 看 kan betyder ’synlig’ och 板 ban betyder ’kort’
eller ’tavla’. På vardagsjapanska betyder det helt enkelt ’skylt’
eller ’märke’.
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Kanban ännu enklare beskrivet
Den innersta kärnan av Kanban kan göras ännu tydligare genom en
femte, sammanfattande princip:
Fokusera på att avsluta, inte på att påbörja!
De flesta av oss är betydligt bättre påbörjare än avslutare. Kanske beror
det på att vår civilisation hyllar dem som hittar på och sätter igång och
ofta glömmer dem som genomför och gör färdigt. Men idéer och påbörjat
arbete ger sällan affärsvärde; det är de uppgifter vi avslutar och levererar
som skapar värde för kunden.
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Steg 1: SÄTT IGÅNG
Värva Kanbankompisar &
inventera ARBETSFLÖDET
Kanbans startpunkt är här och nu enligt Nikes berömda slogan
”Just do it!”. För att komma igång behöver du varken gå utbildning
eller köpa speciell utrustning – du kan börja så fort du har läst
färdigt det här häftet.
Kanbanövning nummer ett är att samla ihop ett par engagerade kolleger
och tillsammans med dem välja ut ett arbetsflöde som ni känner väl och
vill förbättra. Er uppgift är att synliggöra flödet och dela in i det i enskilda
moment. Ta därför ett block med post-it-lappar och gå till en whiteboardtavla i ett rum där ni kan vara ostörda.
1. 	Avgränsa arbetsflödet
Bestäm er för var det arbetsflöde ni ska studera BÖRJAR och SLUTAR.
2. 	Dela in arbetsflödet i steg
Gå igenom vilka moment som utförs från beställning till kundleverans
och skriv ner dem – ett steg per post-it-lapp.

Exempel på arbetsflöde: utskick av Kanban-broschyr

Ta emot och
kontrollera
beställning
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Invänta
eventuell
betalning

Paketera
beställning

Vilken typ av arbetsflöden lämpar sig
för Kanban?
Kanban används idag för många olika typer av arbetsflöden inom
mjukvarubranschen – oftast sådana som är mer kontinuerliga.
Några exempel:
• Underhållsflödet för en hyllprodukt som levereras till ett stort
antal kunder.
• Nyutvecklingsflödet för nästa generation av en hel produkt	
portfölj.
• Det kompletta flödet av kundsupport, underhåll och ny
funktionalitet för en kundanpassad portallösning.

3. Skapa en flödeskarta
Arrangera post-it-lapparna i sekvens. Komplettera med anteckningar på
tavlan, t.ex. väntetider, ev. fysiska platser och hur informationsutbytet
ser ut i arbetsflödet.
4. 	Dokumentera
Ta ett mobilfoto av er flödeskarta. Det är inte bara en backup om 		
någon skulle städa bort era lappar utan även ett utmärkt hjälpmedel för
nästa steg. Det är nämligen dags att ragga fler Kanbankompisar bland
era kolleger.

Frankera
beställning

Skick
beställnain

g

!

entera

Dokum
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STEG 2: BYT TÄNKESÄTT
bestäm er för ständig
förbättring
Innan ni värvar fler Kanbankompisar är det bra om ni tänker
igenom några punkter:
• Vad vill ni förändra?
Jämnare arbetsbelastning? Lägre stressnivå?
• 	Vilka konkreta mål kan ni sätta upp?
Kortare ledtider? Snabbare leveranser?
• 	Vilken del av organisationen behöver ni ha med er i ett första steg?
Entusiasterna? Avdelningen?
• 	Hur kan ni mäta de mål ni sätter upp?
Fakturerat belopp/månad? Antal story points/vecka?
• När i tiden är det rimligt att börja utvärdera förändringar?
Om en månad? Om ett halvår?

Några färdiga svar har ni knappast i detta skede – det viktiga är
att ni börjar fundera. Era anteckningar är ett utmärkt underlag för
diskussionerna som ligger framför er.

1. Samla ihop de kolleger som ni
bedömer som mest engagerade
Håll det så informellt att ni
inte behöver informera er chef
eller ta med hela gruppen från
början.
2.	Visa er flödeskarta
Ni kan nu börja visa er flödes
karta för fler kolleger. Räkna
med ett rejält engagemang när
de får se er visualisering! Se till
att ta anteckningar som sammanfattar samtalet, och foton av
post-it-lappar samt anteckningar på whiteboardtavlan.
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3. Sätt er ner och diskutera punkterna ovan
Det är nu jobbet börjar med att skapa en gemensam syn på processer
och rutiner och att sprida ett nytt synsätt. Bestäm att ni ska förändra er
och bestäm hur ni ska kunna konstatera om 3-6 månader att ni har förbättrat er. Det brukar finnas en processägare eller ekonomiskt ansvarig
för flödet/processen och som har ett incitament att göra något bättre.
Den personen måste identifieras och vara med i steg 2. Likaså mottagaren av flödets resultat – ”Vad vill DU ha bättre?”

4. Kom överens om
ständig förbättring
Initiera en diskussion
om ständigt förbättringsarbete och vilka
parametrar ni ska
välja för att övervaka detta. Vanliga
exempel är kvalitet,
pågående arbete,
ledtid, genomströmning eller spill.
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STEG 3. SKAPA EN KANBAN-TAVLA
Gör en indelning som passar
ert arbetssätt och -flöde
Nästa steg är att skapa det som de flesta förknippar med Kanban:
en översiktstavla (Kanban Board) där man visuellt kan följa arbetet.
Tavlan i sig är ingenting märkvärdigt – det går bra med en vanlig anslagstavla eller en whiteboard. Hur den delas in i kolumner avgörs av hur värdeströmmen ser ut. För att snabbt komma igång utan att behöva inventera
värdeströmmen i detalj kan ni utgå från en Kanbantavla av enklaste typ
med tre kolumner:
• Backlog (”Att-göra-lista”)
Här samlas allt arbete som ska göras i flödet men som ännu inte är
påbörjat. Varje arbetsuppgift representeras av en post-it-lapp. Arbetsuppgifterna prioriteras uppifrån och ner.
• Pågående
Hit flyttas post-it-lappar som representerar påbörjat men inte färdigt
arbete.
• Färdigt
Post-it-lapparnas slutstation. De sparas här av två skäl: dels för att
utgöra underlag för mätning och utvärdering, dels för att motivera teamet
– inget sporrar så mycket som känslan av att få mycket gjort!

Backlog
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Pågående

Färdigt

TVÅ VIKTIGA KANBANPRINCIPER

1. TÄNK PULL ISTÄLLET FÖR PUSH!
Backlog Pågående
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Färdigt
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Ledtid=

2. BEGRÄNSA
WORK IN
Backlog Pågående
PROGRESS, WIP

Färdigt

Genomströmningen påverkas direkt av hur
mycket man försöker hålla igång samtidigt. Det
går att visa tydligt med hjälp av Little’s Law – en
formel hämtad från klassisk kö-teori.

Ledtid=

Mängden pågående arbete
Genomströmning

Ledtiden (vecka) = mängden pågående arbete (enheter) / genomströmning (enheter/vecka)
Låt oss säga att mängden pågående arbete är 20 arbetsuppgifter och
genomströmningen är 4 arbetsuppgifter/vecka – det ger en ledtid på
5 veckor. Om vi nu sätter WIP-gränsen på det pågående arbetet till 16
arbetsgifter kommer ledtiden att sänkas till 4 veckor!
För Kanban-teamet är det viktigt avgöra hur mycket arbete man
klarar av att hantera för varje steg. Varje kolumn i Kanbantavlan bör
därför ha en så kallad WIP Limit.
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Steg 4: KOM IGÅNG MED MÖTEN
STUDERA KANBANTAVLAN
TILLSAMMANS
Kanbantavlan utgör ett kraftfullt verktyg för att effektivisera processen. Det tar ni nu fasta på genom att hålla dagliga möten framför
tavlan. Tillsammans studerar ni lapparnas rörelse över tavlan vilket
ger massor av värdefull information.
•	Rörelsemönster
Hur fort flyttar lapparna sig framåt? Var fastnar de? Vilka kolumner är
alltid fullbelagda?
•	Led- eller cykeltider
Hur lång tid tar vi på oss för olika uppgifter?
(Ledtider mäts från start till slut av processen, t.ex. från
det tillfället någon lägger in uppgiften i backloggen till
dess den överförs till Färdig-kolumnen.)
•	Lönsamhet
Lyckas vi leverera mer
värde för pengarna?
•	Kvalitet
Uppnår vi en mätbar
kvalitetsökning, t.ex.
färre fel? Är kunderna
mer nöjda?
•	Medarbetar-nöjdhet
Ökar medarbetarnas trivsel?

Notera att ett dagligt Scrummöte skiljer sig principiellt
från ett dagligt Kanbanmöte. I det förstnämnda är det
vad som är gjort sedan förra mötet som är i fokus, i det
sistnämnda är det flödet och vad som har kört fast och
behöver lösas upp.
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STEG 5: UTVECKLA METODEN
MÄT, ÅTERKOPPLA OCH PROVA ER
FRAM I SMÅ STEG
I förbättringsarbetet bör man inrikta sig på fyra delar.
1. Sätt en maxgräns för antalet lappar/kolumn
Se föregående sida (WIP).
2. Justera uppgifternas omfattning
Post-it-lapparna ska representera ungefär lika mycket arbete. Detta
skapar en rättvis arbetsfördelning och gör det både lätt att planera och
att kvantifiera utfört arbete.
3. Eliminera flaskhalsar
I varje flöde finns alltid minst en flaskhals som begränsar flödet genom
hela processen. Hela flödet kan bara förbättras genom att lägga kraften
på att förbättra flaskhalsen. Kom ihåg att det alltid kommer att finnas en
flaskhals och att så fort du löser en så uppträder en ny. Detta ska tolkas
positivt eftersom det visar att man dels eliminerar problem, dels blir
bättre på det man gör.
4. Modifiera Kanbantavlans utseende
Fungerar tavlan med er process? Det är svårt att veta från början. Det
gäller att hitta rätt organisationsnivå, att anpassa tavlan efter företagets
sätt att jobba. (Är ni t.ex. funktionsorienterade eller flödesorienterade?)
Om ni är en större organisation måste ni förmodligen dela upp verksamheten i underflöden.

Retrospektiv – forum för förbättring
På ett s.k. retrospektiv – ett möte t.ex. varannan vecka – träffas
gruppen för utvärdering. Man studerar mätdata och identifierar
åtgärder som kan förbättra flödet. Var inte rädda för att prova er
fram mellan retrospektiven och rita om tavlan vid behov!
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Kanban för ERFARNA
Så här kan en Kanbantavla se ut för
ett erfaret team som hållit på ett tag
med att utveckla och förbättra arbetsprocessen. Kom ihåg att det inte finns
några standardmetoder och att varje
team ska söka sig fram till en lösning som passar dem.

Arbetsstatio
ner
Arbetsstatio
motsvaras ner (eller processteg
fallet är de av tavlans kolumner. )
till varje ko t hela team som är koI det här
som skriverlumn – ett som analyspplade
erar, ett
kod etc.

Backlog Analysis (3 ) Implementation (3 )
Prio 1

Doing

Done

Prio 2

Doing

Done

X

Prio 3
Prio 4
Prio 5
Stoppsymboler

Backlog
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n utgör processe
Backlog-kolumne placeras i prioriterings-
De
.
ta
ordningen.
att göra-lis
in i flödet i den
ordning och dras
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Det händer att uppgift
bolen – en röd magne er fastnar. Stoppsymföre och efter för att t – säger ”lös problem
få fart på flödet igen”.

Arbetsuppgifter
it-lappar.
resenteras av postArbetsuppgifter repskilda slag men ska omfatta
De kan vara av vitt etsinsats. Information som
pen är
ungefär lika stor arb
att skriva ner på lap
kan vara värdefull line, referensnummer etc. Vissa
datering, ev. dead ger för att skilja på olika typer
team använder färför hög/låg tidsprioritering.
av uppgifter, t.ex.

T est (4 )

Doing

Work in
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Limits
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Detta ärolumn har man
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im
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a
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Done
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Kanban, som har sitt ursprung i tillverkningsindustrin, utgör ett
lika enkelt som kraftfullt verktyg för att hantera arbetsflöden
och blir allt vanligare inom mjukvarubranschen. Rätt tillämpad
kan metoden göra hela organisationen mer effektiv genom
att den synliggör flaskhalsar, förhindrar ”task-switching” och
minskar ledtider.
Broschyren ger handfasta råd om hur du kommer igång med
Kanban så att du och dina kolleger kan
• bli effektivare och lugnare genom att
fokusera på en uppgift i taget
• leverera enligt plan och efterhand korta ledtiderna
• kommunicera med kollegerna snabbare och tydligare
Det är aldrig för tidigt att sätta igång med Kanban.
Varför inte redan i eftermiddag?

Softhouse Consulting
Stockholm
Tegnérgatan 37
111 61 Stockholm
Tel: 08-410 929 50
info.stockholm@softhouse.se
Göteborg
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
Tel: 031-760 99 00
info.goteborg@softhouse.se
Malmö
Stormgatan 14
211 20 Malmö
Tel: 040-664 39 00
info.malmo@softhouse.se
Karlskrona
Campus Gräsvik 3A
371 75 Karlskrona
Tel: 0455-61 87 00
info.karlskrona@softhouse.se

www.softhouse.se
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