
A3:an - Visuell styrning mot mål

Säkerställ utvecklingen mot målen i små steg

PLAN DO

StudyACT

Här skriver du ner

din referenspunkt

Här skriver du ner

din utgångspunkt

Målen uppnådda 

Tid

Målen ej uppnådda 
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Leverans - och mätperiod= Planerat utfall

= Verkligt utfall

• Utgå från den 
uppdragsformulering som 
givits dig

• Ta fram mål som leder till 
att leverera det som ska 
levereras enligt 
uppdragsformuleringen. 
Detta blir din 
referenspunkt. 

• Blir varse var du befinner 
dig just nu. Detta är din 
utgångspunkt. 

• Att förflytta dig (stänga 
gapet) från din 
utgångspunkt till din 
referenspunkt blir ditt 
”problem”: d.v.s. nå de 
mål du brutit ner från 
uppdragsformuleringen.

• Mät frekvent var du 
befinner dig i förhållande 
till målen. Markera din 
position i diagrammet. 
Förbind de olika 
mätpositionerna med en 
grön graf. Jämför med 
planerat utfall. Befinner du 
dig över eller under ditt 
planerade läge?

• Åtgärda vid behov. 

Källa: www.reflektion.one
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Dokumentera enkelt, kort och precist för att skapa aktion snabbt.

Vid start
Här beskriver ni er utgångspunkt (UP)

och er referenspunkt (RP) samt varför ni

valde den RP som ni gjorde.

AAR
(After Action Reviews)

Sprintvecka 1

• Vilka förbättringar ser vi?

• Hur ligger vi till enligt plan?

• Finns det behov av åtgärder?

o Om ja, vilka?

AAR
(After Action Reviews)

Sprintvecka 2

• Vilka förbättringar ser vi?

• Hur ligger vi till enligt plan?

• Finns det behov av åtgärder?

o Om ja, vilka?

AAR
(After Action Reviews)

Sprintvecka 3

• Vilka förbättringar ser vi?

• Hur ligger vi till enligt plan?

• Finns det behov av åtgärder?

o Om ja, vilka?

AAR
(After Action Reviews)

4 veckors retrospekt

• Vilka förbättringar ser vi?

• Hur ligger vi till enligt plan?

• Finns det behov av åtgärder?

o Om ja, vilka?

LRLF

FKK

Leverera - Reflektera - Lära och Förädla

Förutsättningar - Kultur - Kompetens

Följ din process i text. Utgå från din graf visualiserad i diagrammet för ”Visuell styrning mot mål”

Avsedda förbättringar och utfall
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