
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
En målstyrningstavla är en tavla där styrningen av en 
verksamhet blir tydlig genom visualisering. 
Målstyrningstavlan är ett bra verktyg för att driva och 
stödja förbättringar. Den kopplar direkt till Lean-
filosofin eftersom den är ett medel för att: 

 Kommunicera syfte och på så vis bidra till att 
säkerställa långsiktighet. 

 Visualisera och bidra då till att lösa problem, 
påvisa avvikelser och hitta slöserier. 

 Stärka lagarbete. 
 
Målstyrningstavlan blir fokus för kommunikation, reflektion och 
problemlösning. Varje morgon (eller vecka) håller man ett kort möte 
vid tavlan. Kommunikationen går växelvis mellan grupp och 
gruppledare. Ett möte bör inte ta mer än 15 minuter – helst 10 
minuter eller mindre. 
 
Exempel på diagram som kan visas: 

 Målnedbrytningsmatris: Visar målsättningar, egna projekt, 
mätetal och resultat från den egna verksamheten. Den visar 
också hur aktiviteter knyter an till de bredare organisationsmålen 
och annan verksamhet.  

 Problem, orsak samt korrigerande åtgärder (3 C – concern, 
cause, countermeasure): Alla problem bör tas upp och anges. Ej 
lösta problem bör diskuteras på mötet. Korrigerande åtgärder 
bör tidssättas, förses med ansvarig person och dess status följas 
upp. Viktigt är att problemen diskuteras och att korrigerande 
åtgärder är enkla att implementera samt att de påverkar mätetal 
och resultat i rätt riktning.  
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 Prestationsdiagram: Kopplade till mätetal såsom flöde, ledtid 
med mera. Det är viktigt att identifiera fel i systemen och inte 
leta syndabockar bland medarbetarna. 

 Kvalitetsdiagram: Identifierar problemområden, patientklagomål, 
och andra fel. Även detta ett medel för förbättring, inte för att 
hitta ”skyldiga”. (Fråga 5 Varför? och inte 5 Vem?). 

 Dagligt utfall: Vad var planen och vad blev utfallet?  
 En kompetensmatris: Visar kompetensnivåer hos de inblandade 

– kan arbeta självständigt / behöver stöd. 
 Aktivitetslista: Vem arbetar med vad? Vem arbetar med vilka 

projekt? 

 Ett beläggningsdiagram: Hur ser tidsbokningen ut närmaste 
dagarna/veckorna? Vem har ledig tid bland medarbetarna? 

 Närvaro 
 Allmänna meddelanden  

 
Varje diagram har en ansvarig person som ska underhålla och 
uppdatera diagrammet. Detta bör göras vid en bestämd tidpunkt före 
mötet. Det kan även vara verkningsfullt att uppdatera nyckeltal under 
själva mötet. Dåliga resultat kan skrivas i rött. 
 
Tips:  
Häng tavlan på en väl synlig och lättillgänglig plats ute i 
verksamheten. 
Stå gärna runt tavlan istället för att sitta, för effektivt och snabbt 
möte. 
Ha en penna med tråd fäst vid tavlan. 
Ha en enklare tavla för kontrollpunkter för daglig styrning och en mer 
komplett tavla med uppföljning för veckovisa förbättringar. 
 
  
 


