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Hver er Viktoría? 



Hvað er Lean? 

 VIRÐI: Virði séð frá sjónarhóli viðskiptavinarins 

 VIRÐISSTRAUMUR: Kortlagning á því sem skapar virðið  

 FLÆÐI: Skipulag byggir á stöðugu flæði um virðiskeðjuna 

 TOG: Vörur og þjónusta toguð í gegnum virðiskeðjuna 

 STÖÐUGAR UMBÆTUR: Skapaðu umhverfi þar sem allir starfsmenn leita stöðugt að umbótum 

 

Gallar Offramleiðsla 

Fluttningar Hreyfing 

Bið 
Of mikil 
vinnsla 

Lager 

Plan 

Do Check 

Act 



Hvað er lean? 

 

Simply, lean means creating more value for customers 

with fewer resources. A lean organization understands 

customer value and focuses its key processes to 

continuously increase it. The ultimate goal is to provide 

perfect value to the customer through a perfect value 

creation process that has zero waste 



Sjónræn stjórnun 

Við sjáum saman 
(we see together) 

Við gerum saman 
(We act together) 

Við vitum saman 
(We know 
together) 



Um hvað snýst þetta? 

 Að allir geti séð stöðuna strax 

 Erum við að vinna eða tapa?? 

 Nota PDCA 

 Stuðla að finna vandamál strax (ekki eftir mánuð þegar gögn 

eru dregin fram á mánaðarfundum) 



Töflur 



 



Afhverju töflur? 

 Íhugið eftirfarandi 
orðatiltæki 

 

- Mynd segir meira en 
þúsund orð 

- Þú verður að sjá þetta til 
þess að trúa þessu 

- Let me paint you a 
picture 

- Out of sight, out of mind 

 

 

 FACT: við viljum hafa 
hluti sýnilega 



Shingo model 

 



6 skref að töflu 
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 Hver er tilgangurinn með töflunni? 
 Ákveðið hvaða þörf taflan á að uppfylla 

- Daglegt mat á stöðu 

- Mælikvarðar 

- Agile - Kanban tafla (fyrir hugbúnaðarverkefni) 

- Verkefnatafla 

- Umbótatafla 

- Tafla sem sýnir vinnuskref  

- Blönduð tafla (mælikvarða og umbótatafla) 

- Upplýsingatafla 

- Annað 

 



Umræður á borðum 

 Hvernig töflur hafið þið verið með 

 Hvernig hafa þær virkað? 



Mælikvarðatöflur 

Daglegt Mat á Stöðu 



Afhverju þarf mælikvarðatöflur? 

 Til þess að tryggja að allir viti hvert fyrirtækið er að stefna 

 Allir tengja sig við stefnu fyrirtækisins 

 Viðbrögð við mælikvörðum 

 Skýr samskipti 

 Þjálfun starfsmanna 

 Leysa vandamál! 

 Coaching 



Stefnumótun og stöðugar umbætur 

 Skilgreindu hvað er mikilvægt fyrir 
fyrirtækið 

 

 Skilgreindu hvað er mikilvægt fyrir 
deildina 

 

 OG HAFÐU ÞAÐ SÝNILEGT!!!!! 

 

 

 Ef þið vitið ekki hvað er mikilvægt 
þá er 100% að undirmenn ykkar 
vita ekki hvað er mikilvægt 

 

 

Hvað gerist ef 

markmiðum er ekki 

náð? 
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Forstjóri og 

framkvæmdarstjórar 

Forstöðumenn 

Mælikvarðar tengdir stefnu 

Deild 

Hópur 

Ánægja vv Sala Arðsemi 
Leiðréttinga

r 

A3 fyrir fyrirtækið 

Sala 

A3 fyrir þetta verkefni 

Leiðréttinga

r 

A3 fyrir þetta verkefni 

Brottfall 

A3 fyrir þetta verkefni 

Leiðréttinga

r PDCA 

Fjöldi símtala 

PDCA 

TARGET: 5 

ACTUAL:     

Sala 

QRQC 
Can‘t do my 

job 



10 skref til þess að búa til Daglegt mat 

á stöðu kerfi 

1. Byrjið á að skoða A3, Balance Scorecard eða það tól sem 

fyrirtækið nýtir fyrir stefnu sína. Hvaða stefnu, þarfir og 

markmið hefur fyrirtækið? 

2. Hvað vill viðskiptavinur deildarinnar og/eða hver eru innri 

markmið deildarinnar. 

3. Skilgreinið Leading og Lagging mælikvarðana m.v. 1 og 2 

4. Skilgreinið mælanleg markmið í mælikvörðunum 

5. Ákveðið hversu mörg þrep töflurnar eiga að fara á og 

ábyrgðaraðila (Level1-Level4) 

 

 

 

 



10 skref til þess að búa til Daglegt mat 

á stöðu kerfi 
6. Útbúið staðlaða vinnu, til þess að sýna bestu leiðina til þess að ná markmiðum. 

7. Útbúið töflurnar á hverju leveli fyrir sig 

8. Þjálfaðu starfsmenn í rótargreiningu og tryggðu að þeir nýti sér þau tól með töflunni 
og DMS ferlinu. Reynið að leysa vandamál eins næst ferlinu og hægt er. 

9. Ákveðið hvernig Daglegt Mat á Stöðu ferlið mun vera 
a. Fara yfir árangur m.v. Plan 

b. Eftirfylgni vegna vandamála sem hafa komið upp 

c. Ákvaða aðgerð og ábyrgð og nýjum vandamálum 

d. Forgangsraða, taka ákvörðun og byrja á aðgerðum 

e. Samþætting á aðgerðum og koma fram upplýsingum. 

10. Ákvarðið tíðni á DMS fundum 
a. Daglega á Forstjóra level (plant level) með helgum 

b. Á hverri vakt 

c. Stöðugt á starfsmanna eða framleiðslu level 

 

 



Takt tími 

 



Dæmi um framleiðslutöflu 
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Hourly Production Control Sheet 



 



Hvernig er best að búa til 

mælikvarðatöflur? 

 Skoða stefnuna 

 Hvar hafa verið vandamál 

 Hvenær hefur deildin ekki náð árangri 

 Halda vinnustofu  með starfsmönnum 

 Fara yfir hvernig þeir hafa áhrif á mælikvarðana 

 Mikið af mælikvörðum 

 Fáir mælikvarðar 

 Rissa töflu upp 

 Kynna mælikvarða 

 Þjálfa starfsmenn í töflufundum 

 Velja töflustjóra 



Mikilvægt 

 Hver ætlar að mæla 

 Helst á stjórnandinn ekki að fylla allt út 

 Virkja starfsmenn í að halda utan um mælikvarða 

 Hvernig á að ná gögnum út? 

 Þarf handmælingar 

 Afhverju á að mæla tiltekin hlut? 
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Mælikvarðar 
 Veljið réttu mælikvarðana – þetta skiptir miklu máli.  

1. Veljið þá mælikvarða sem eru alltaf að tefja ykkur eða þið 
hafið verið í vandræðum með. 

2. Veljið líka mælikvarða sem sýnir frammistöðu ykkar þ.e. 
Árangur framleiðslunar t.d.  

Dæmi um 1 væri þá t.d. Mæling á því # deiglna sem koma í 
hús því það er vandamál með málmgæði 

Dæmi um 2 væri þá t.d. Hversu mikil útskipun var eða $$$ 

Annað dæmi t.d. Ánægja viðskiptavina 

Munið við viljum gera allt vel en það þýðir EKKI að við eigum 
að setja allt upp á töflu!!! 



Leading vs Lagging indicators 

 Leading indicator 

 Það sem er að gerast núna 

 Hægt að bregðast strax við 

 Lagging indicator 

 Búið og gert 

 Getur ekki lagað þetta 

 Horft til fortíðar 



Dæmi 

 HR  

 Leading indicators 

 Kannanir sem sýna hollustu starfsmanna 

 Hversu mikið er fjárfest í þjálfun per starfsmann 

 Fjöldi atburða sem eru haldnir 

 Lagging indicators 

 Starfsmannavelta 

 Fjöldi starfsmanna sem eru ráðnir 

 Kostnaður við þjálfun 
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Æfing 

 Ég vil grenna mig um 30 kg 

 Hvaða leading og lagging indicators gæti ég notað? 

 

 Ég vil keppa í maraþoni 

 Hvaða leading og lagging indicators gæti ég notað? 

 

 

 Ég er að keppa í fótbolta 

 Hvaða leading og lagging indicators gæti ég notað? 



Hvað ber að varast? 

• Of mikið af verkefnum sem hreyfðust lítið á milli vikna.  

• Mikið af mælikvöðrum og erfitt að ná yfirsýn  

• Mjög mikið af línum og mikið að gerast á töflunni 

• Betra að sjá trendið á blöðum 

 

 

 

 



Hvar eiga töflurnar að vera? 
 

 Hafið töflurnar þar sem vinnan er gerð 

 Látið ábyrgðaraðila á hverju svæði fylla inn í töfluna 

 Helst að hafa það sjónrænt og á grafi 

 Nota liti grænt-gult-rautt til að sýna frammistöðu bæði á 

grafi og hægt að nota broskarla 

 Sýnið áætlað og raunverulegt gildi 

 Gerið rannsókn á vandamálinu ef þið náið ekki markmiðum 

 Sýnið núverandi vandamál og leyst vandamál  



Annað sem hægt er að hafa með 

mælikvarðatöflum 



Hjálparkeðjur 

 Frábær leið til þess að tryggja að fólk viti hvert eigi að leita 

þegar það lendir í vandamálum. 

 Hægt að hafa mismunandi hjálparkeðjur fyrir mismunandi 

svæði eða  mismunadi stoðdeildir 

 Varúð: hún verður að virka þegar fólk prófar hana – þið 

verðið að vera tilbúin! 



Auðvelt dæmi um hjálparkeðjur 

Reyndu að leysa vandamálið sjálfur í 15 mín 
ef það gengur ekki, hringdu þá í 
viðhaldsmann á vakt s: 555555 

Viðhaldsmaður reynir við vandamál í 
klukkutíma. Ef það gengur ekki hafðu 
samband við viðhaldsmann á bakvakt: 
Rafmang: 888888 eða Vélbúnaður 9999999 

Ef vandmálið ekki enn leyst hafið samband 
við framkvæmdarstjóra viðhaldsmála s: 
77777 



Punkt lexíur (Single Point Lesson) 
 Gagnlegt kennslu tól 

 Fjallað er um 1 atriði og á það að komast fyrir á einu blaði og 
er hægt að afgreiða/tala um á 10 mín eða minna. 

 Ef mismuandi vaktir – er hægt að láta þau kvitta 

 Nokkrar gerðir af punktlexíum 

 Gæði 

 Kerfisbreytingar 

 Ný vara 

 Öryggi 

 Efla kostnaðarvitund  

 Breyttar vinnulýsingar o.s.frv. 

 Skilaboð frá yfirmanni 



Rannsókn á vandamálum 

 



Pareto greining á mælikvörðum 

 



Dæmi – Mælikvarðtafla Össurar löguð 

Þetta er ekki meitlað í stein 



Genie 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Samantekt 



Forstjóri og 

framkvæmdarstjórar 

Forstöðumenn 

Daglegt mat á stöðu 

Deild 

Hópur 

Óleyst 

vandamál 

TARGET: 5 

ACTUAL: 3     

Vandamál í 

vinnslu 

Fjöldi símtala 

Vandamál sem 

stoppa mig í 

starfinu mínu 

Yfirmaður og starfsmenn 

leysa vandamál ef þau ná ekki 

að leysa það er hægt að stiga 

því áfram. 

Óleyst 

vandamál 

Fjöldi símtala A3 fyrir þetta verkefni 

Óleyst 

vandamál 

Fjöldi símtala 

PDCA 

Arðsemi A3 fyrir þetta verkefni 

Rannsóknir á 

vandamálum 

Rannsóknir á 

vandamálum 

Rannsóknir á 

vandamálum 

Rannsóknir á 

vandamálum 

Coaching 

Coaching 

Coaching 



            Verkefni Mælikvarðar 

Verkefni 

inn 

Verkefni í 

vinnslu 

Verkefni 

Lokið 

Parking Lot 

Nafn verkefnis: 

Markmið: 

Undirverkþættir  

(ef við á) 

Áætluð lok 

X.XX.15 
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Ástæða: 

 

Aðgerð: 
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Aðgerð: 
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Aðgerð: 
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Aðgerð: 
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Aðgerð: 
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Aðgerð: 

Sölutölur FM GSM 

Sjónræn stjórnun - töflur 



 



Ekki gleyma 

 Ástæða 

 Aðgerð 

 BREGÐAST VIÐ 

 Problem solving 

 Greining 

 Taka mál áfram 



Æfing í að búa til mælikvarðatöflu 



Æfing 

 Búið til daglegt mat á stöðu kerfi fyrir bakarí 

 Fyrir forstjóra 

 Fyrir deildarstjóra 

 Fyrir starfsmenn 

 

1. Ákveðið stefnu bakarísins 

1. Það hafa verið vandamál í snúða framleiðslu en þeir seljast alltaf upp 

2. Það hafa komið kvartanir vegna gæða í samlokum 

2. Rúllið stefnu niður um level 

3. Setjið upp töflur 



Daglegt Mat á Stöðu 

DMS 

Daily Management System 

Mælikvarða - töflufundir 



Daglegir fundir 

 Notaðir til þess að finna vandamál og bregðast hratt við 

 Morning market 

 Einbeita sér af því sem þarf að laga 

 Fylla út í töflu áður 

 Einn fundarstjórnandi 

 Alltaf halda fund (vera með varamenn) 

 



Tilgangur „stand up“ töflufunda 

 Bregðast við ef mælikvarðar eru ekki að segja okkur rétta 

stöðu 

 Ef við höfum bara mánaðarlega mælikvarða þá þýðir það að 

við getum ekki brugðist nægilega hratt við. 

 Samstilla teymi 

 Tenging við stefnu 



 Á töflufundum þarf að passa að það sé verið að skoða trend 

 Erum við alltaf á grænu 

 Erum við alltaf á rauðu 

 Er verið að bregðast við vandamálum 

 Ástæða og aðgerð 

 Fara mál lengra 

Mælikvarðarnir komnir og hvað svo? 



Hvað mynduð þið gera? 

Æfing 



 



 



Dæmi 

 

Markmið Raun Ástæða Aðgerð

Kostnaður 50 500 Búnaður bilaði og varð að gera við Töluðum við fjármáladeild hvernig væri hægt að dreifa kostnaði

Gæði 1 1

Afhending <20 10

Öryggi 0 0



Tíðni funda 
• Fer eftir því hversu ört mælikvarðarnir 

eru mældir. 

• Eru oftar þar sem vinnan er 
(starfsmanna/hópa level). 

• Fundirnir þurfa að tengjast og hægt er að 
koma vandamálum lengra 

 

 Dæmi: Alcoa 
• Starfsmenn á vélum 

• 15 mín áður en vakt lauk með nýrri vakt – 
7:45 

• Vaktir  
• Einn af hverri vél, farið yfir síðustu vakt og 

hvað er framundan  8:30 

• Yfirmenn  
• Einn af hverju svæði og stoðdeildir 9:30 

 

 



Töflufundur – Max 15 mín 
 Einn sem stjórnar töflufundinum og tímanum! (Það þarf að vera varamaður) 
1. Tékkum okkur inn  

a) (Glaður, Reiður, Sorgmæddur, Hræddur) 

2. Einhver skilaboð eða sem þarf að koma fram? 

3. Förum yfir mælikvarða sem eru ekki í lagi  
a) (Ástæða og Aðgerð) 

4. Ræðum um þau verkefni sem eru í gangi  
a) (hvað hef ég gert síðan á seinasta fundi, hvað ætla ég að gera í vikunni, hefur eitthvað 

hindrað mig?) 

5. Ræðum ef það er eitthvað framundan í vikunni  

6. Eitthvað sem þarf að fara á parking lot 
a) Hver ætlar að taka boltann og hvenær kemur update? 

7. Velja bikarinn 

 Tilgangur fundarins eru til þess fyrirtækið sé með SNÖGG VIÐBRÖGÐ þannig ef 
mælikvarðar eru ekki samkvæmt markmiði þá þarf að fara yfir stuttlega. 

 Við eigum að geta séð á 10 sekúndum erum við að vinna eða tapa 

 Ekki fara djúpt ofan í vandamálin á þessum fundum – setja á parking lot! 



Töflustjórnandi 

 Þarf að passa að halda tíma 

 Að halda öllum innan efnis – ekki fara í djúpar umræður 

heldur taka það seinna 

 Ekki leyfa öðrum að grípa inn í meðan fólk er að „tékka sig 

inn“ 

 Kemur með skilaboð ef þarf frá öðrum deildum 

 Tryggir að búið sé að fylla út mælikvarða og verkefni 

 Er eitthvað sem hindrar ykkur 

 Hvað gerðist í sl. Viku og hvað er framundan 



Hvað getur farið úrskeiðis? 

 Fólk kemur ítrekað of seint eða mætir ekki 

 Fólk byrjar að segja sögur frekar en halda sig við mælikvarða og hafa 
hluti stutta og hnitmiðaða 

 Meira verið að hugsa um tíman en markmiðin 

 Allir tala í einu 

 Enginn stjórnandi á fundinum 

 Enginn varastjórnandi 

 Ekki brugðist við mælikvörðum 

 Fólk í símum eða tölvunni meðan á fundi stendur 

 Ekki brugðist við hindrunum eða látið vita af hindrunum 

 Lítil orka 

 Ekki verið að hjálpa hvort öðru 



Æfing í töflufundum 



Við erum enn í bakaríinu 

 Hlutverk 

 Forstjóri 

 Bakari 

 Starfsmenn í afgreiðslu / Gæðastjóri 

 Innkaupastjóri 

 Sölumaður & Sendill 

 Farið í gegnum einn töflufund 

 Umræða – hvað hefði mátt betur fara og hvað vantar á 

töfluna? 



Umbótatöflur 



KAIZEN PROJECT BOARD 
Kaizen Follow Up Visual Board 

PENDING 

A3 Charter 

IN PROGRESS 

KPI‘s Team 

DONE 

General Information & 

meeting agenda 

P
ri

or
it

y 

Task/Project 

Target Date: X.X.13 

Goal: ......... 

 Task 1 

 Task 2 

 Task 3 



WEEKLY MEETINGS 

 Meeting faciliator: 

 

 Meeting Agenda 

 In progress: Responsible person reports the status of 
his/her projects and commits when the next task should 
be done 

 Team decides Project health 
 Green: Everything is going well. No need for additional 

assistance 

 Yellow: Possibility that target date is not going to be 
accomplished. Need for team support. 

 Red: Difficulties, target date is going to slip and need for 
team help 

 

 Pending: Team decides if new projects should be started 

 Summary: Other topics that need to be discussed or 
shared with the team. Meeting faciliator reminds the 
team of timelines and other important project 
information from A3 charter. 

Task/Project 

Target Date: X.X.13 

Goal: ......... 

 Task 1 – X.X.13 

 Task 2 

 Task 3 



 



 



Hvað þarf að hafa í huga á 

töflufundum? 

 Stöðu á verkefnum 

 Að það sé verið að halda dagsetningum 

 Bjóða fram aðstoð ef þið eruð föst 

 Tryggja að ekki sé farið yfir hámark x hugmyndir sem hver 

getur haft á sér á hverjum tíma 



Æfing 



Æfing í að búa til umbótatöflu 

 Þið eruð að reyna að fá starfsmenn til þess að koma með fleiri 

umbótahugmyndir og vinna að fleiri umbótum 

 Það tekst svona glæsilega en þið missið alla yfirsýn og vitið 

ekki hver er að gera hvað eða hvort að þetta sé virkilega 

umbótahugmynd sem ætti að taka lengra 

 Kerfið er að springa, ekkert klárast og yfirmenn segja hingað 

og ekki lengur 

 Hannið umbótatöflu sem lagfærir ástandið 



Verkefnatöflur 



Að búa til verkefnatöflu 

 Hversu ört á að funda 

 Verkefnin þurfa að breytast á þeim tímum 

 Það þarf að brjóta verkefnin niður í það smáa búta að þau 

hreyfist á milli funda og hægt sé að bregðast við 

 Hafa hámark miða á hverjum í vinnslu 

 Miðarnir eiga að togast áfram 



Kanban/scrum tafla 

 



Verkefnatöflur 

 

Öryggi 

Vandamál 

 
Tilkynningar 

 

Mælikvarðar 

 

Stefnumótun 

 

Verkefnin 

 



Dæmi um töflu á verkfræðistofu 

 Notað fyrir verkfræðistofu, það var vandamál hjá þeim að 

fara yfir teikningar þ.e. Það tók svo langan tíma 



Obeya – war room 

 



Verkefnafundur 

 https://www.youtube.com/watch?v=3M6-1e6t6Vc 



Æfing 



Æfing 

 Búið til ykkar eigin verkefnatöflu 

 Setjið upp verkefnin ykkar (helst fyrir teymi) 



Activity/ferla töflur 



Hvernig og tilhvers? 

 Notað þegar vara eða 

þjónusta þarf að fara í 

gegnum mörg skref 

 Notað til þess að ná 

stöðugleika í ferlinu 

 Gott að nota eftir kaizen  

 

 



Aðferð 

1. Skilgreina rétt vinnuskref 

2. Skilgreina hversu langan tíma hvert skref má taka 

3. Búa til “red” zone fyrir þá miða sem taka of langan tíma 

4. Búa til miða sem eiga að vera í ferlinu og setja inn 

5. Hefja fundi og leysa vandamál ef miðar detta niður á rauða 

zone 

 



Kanban 

Öryggismál 

Vandamálarannsóknir 

Upplýsinga 

Staðsetning starfsmanna 

5s 

 

Aðrar gerðir af töflum 



Lean startup 

 



Hvernig má koma í veg fyrir að töflur 

hætti að virka? 



Til athugunar 

 Þetta verður að vera miklvægt fyir yfirmann 

 Standard work 

 Gemba walk 

 Starfsmenn þurfa að finna að þeir eru að fá eitthvað út úr 

þessu 

 Ef tafla gengur ekki, farið í gegnum afhverju og getið þið 

lagað hana? 



Gemba – úttektir á töflum og 

tölfufundum 



Gemba – leader standard work 

 



Hvað skoða ýmiss assessment? 



 



AME 
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OPEXASAT – Daily Management 

108 

SECTION OBJECTIVE DONE? 

1.11 People: Daily Management:  Business Goals have been translated and deployed to daily activities on the floor.  Work 

expectations have been created based on measurable standards that allow the activity to meet the business goals.  Operators 

are involved in measuring real time performance, identifying problems in the moment and contributing to solutions.  A visual 

board is used to make the daily management process visible in the workplace. OEE = availability X performance rate X quality 

rate = (actual good units / required units) at the standard cycle time 

1.11.1 A Business Need statement is posted on a Daily Management Board which identifies why the control and improvement of 

production measures at this activity are important to the success of the business.  

1.11.2 Work expectations are defined based on standards for measures such as cycle time for particular parts, how much to produce, 

changeover times and/or quality standards.  Performance against these standards is charted real time by the Operators/Team 

Leaders 

1.11.3 Operators are measuring and plotting their achievement against standards by collecting data at the specified intervals 

1.11.4 Alcoa defined OEE (Overall Equipment Effectiveness) is used to measure the ability of the activity to perform to standard by 

comparing a planned schedule with the actual performance.  OEE targets to meet customer demand have been established for 

each activity.  Actual OEE versus OEE goal is tracked on the visual management boards.  Inability to meet goal initiates 

Problem Solving 

1.11.5 A visual Daily Management Board at the activity level displays the details of the Business Need, standards, performance 

metrics and problem solving actions.  These activity level boards are in the path of the Operators’ work 

1.11.6 At least weekly, Location Leadership reviews the activity level Daily Management Boards and uses these reviews to expose 

issues that lead to coaching 

1.11.7 At least one higher level Daily Management Board exists at the Location that aggregates the metrics from the activity level daily 

management boards.  This board(s) is displayed in a location that is easily viewed by all location employees 

1.11.8 Leadership knows on a daily basis if plant is ahead or behind business plan by reviewing the department and/or Location 

level Daily Management Board(s). This higher level Daily Management Board(s) contains aggregated activity level metrics, 

shows progress against the business plan and initiates problem solving to get back on plan. 



 



Samantekt 



Summary – Questions to Ask  

• What is the purpose or function of the area? 

 - Trinity Brace project 
 

• What activities are performed in the area? 

 - Tasks being performed 
 

• How do people know what to do? 

 - How is work scheduled, triggered, prioritized 

 - Target Event scheduling (3-10) 
 

• How do they know how to do it? 

 - Standard work 
 

• How do they know how they are doing? 

 - Scoreboard 
 

• What is done if performance expectations are not met? 

 



Summary – Visual Management 

Determine what should be displayed 
 

- What is important to the customer (what do they want to see) 

- Linked to business metrics 

- Is there a story to be told (A3) 

- What is critical to success of project 

- Graphs, charts, project event timeline 
 

Determine how visuals will be displayed 
 

- Monitor 

- Easel boards 

- Dry erase boards 

- Flip charts 
 

Determine where visuals will be displayed 
 

- Work station 

- “War” room/ “obeye” or big room 

 



Visual Management  

Close together 

Proximity 

Farther away 

Signals 

Boards 

Electronic 

A little information to be 

communicated 

Complexity 

A lot of information to 

be communicated 

• Approach to visual management – Proximity and Complexity 

Keep It Simple 



Of Course Some Visuals Aren’t Always That 

Great 



Lean Ísland 2016 Ráðstefna 

 6.apríl 2016 

 Mörg námskeið á undan og eftir 

 www.leanisland.is 



Læra meira og næstu skref 

 



Verkefni 

 Veljið ykkur gerð af töflu sem þið mynduð vilja innleiða í 

ykkar fyrirtæki 

 Getið grúbbað ykkur niður í til dæmis 

 Mælikvarða 

 Verkefna 

 Umbóta 

 Byrjið að setja upp töflu 

 Hvernig verða næstu skref hjá ykkur? 


