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Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.

Målstyrningstavla
Vad bra att ni beställer en målstyrningstavla!

Den kommer bli ett användbart verktyg i ert förändringsarbete.

Tavlan ger en bild av hur det går med arbetet i stort, speglar det som gått bra och visar på 

förbättringsområden som ni behöver koncentrera er på för att nå era mål.

På tavlan kan man redovisa till exempel produktionsplaner, resultat-rapporter och 

förbättringsåtgärder. Olika symboler och färger gör tavlan tydlig och lätt att läsa av.

Till beställningsformuläret

Tips:

1) Placera målstyrningstavlan väl synlig, gärna på ett ställe där det underlättar för andra 

verksamheter att komma och titta.

2) Undvik att vara alltför "glassig". Det är ok med handritade diagram och bilder. (Låt gärna 

medarbetarna själva utforma texter, diagram med mera.)

3) Sätt få mål som är möjliga att nå. (Gör ett fåtal förändringar åt gången.) Ett enkelt mål kan t 

ex vara att "Alla ska delta på mötet".

4) Dokumentera alla förändringar för att tydliggöra resultat.

5) Ett kortare möte där alla samlas stående runt tavlan (ca 10 min) är ett bra sätt att försäkra sig 

om att alla i gruppen:
 Vet vad som ska uppnås.
 Känner till målen och hur de ska nås.
 Förstår eventuella ändringar i upplägget.
 Kan diskutera farhågor och problem.
 Har möjlighet att göra sina röst hörd vid beslut om åtgärder.
 Känner till höjdpunkter och även viktiga händelser i andra delar av verksamheten.
 Får ta del av beröm och erkännanden

6) Kom överens om hur ni vill lägga upp mötet – agenda, hur ofta, lämplig tid med mera.

7) Utse ansvariga att leda mötena.

8) Utvärdera resultaten! 9) Fundera också över hur de egna verksamhetsanknutna målen genom 

olika aktiviteter och insatser kan svara mot de övergripande målen i landstingplanen, för att få en 

röd tråd.

https://insidan.regionjh.se/verksamhetsplaneringochuppfoljning/leankvalitetsutveckling/sajobbarvimedlean/maltavlor/bestallningmaltavlor.4.8854c3d149a985a22ae3a3.html

