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Följer fasta datum, (start 20180101)  Ja  Nej  Avser 2018 men utan datum  Nej 

90 dagars utvärdering  Ja   Ja, på dag 75 så att du är redo  Ja   - 

Månadsutvärdering  Nej  Nej bara  en översikt   Dela upp i 3 30 dagars perioder  - 

Veckoutvärdering  Ja   Nej, här gäller 2 veckor, skapa projekt 
med uppgifter 

Nej här delas 30 dagar upp i 10 stycken 
3 dagars perioder 

- 

Varje dag  Tacksamhet 
3 viktiga uppgifter 
kalender 

Ett detaljerat kalenderuppslag med 
fokus på hur du tar dig an dina 
viktigaste uppgifter. Utvärdera ditt 
mående varje dag.  

Tids tracker 
3 viktiga uppgifter 
10 mindre TO DO´s 

- 

Budget/siffror  plan 90 dagar med uppföljning 
veckovis och summering varje månad 

Sätt ett värde på dina uppgifter varje 
dag och håll koll på att du är produktiv 

Nej   - 

Mål   Mål inom varje affärsområde/4 mål per 
vecka 

max 3 stycken  
 90 dagarsmål åt gången 

Bygger på att du bedömer hur långt du 
nått på en skala från 1-10 

- 

Vision  Var 90:e dag  Nej inte här   Nej   - 

Affärsplan  Business model canvas  Nej inte här  Nej  - 

Fördelar 
 

Massor av inspiration, bra frågor som 
får dig att tänka till.  
Vision plan ekonomi allt på ett ställe. 

Du kan börja när som helst under året  Du kan börja när som helst under året    Varje dag, vecka etc tar den plats du 
behöver. Varken mer eller mindre. Kan 
kombineras efter eget huvud. 

Nackdelar  Mycket att skriva, Känns som lite 
upprepning 

Räcker 90 dagar, behövs alltså 4 
böcker på ett år. 

Räcker 90 dagar, behövs alltså 4 
böcker på ett år. 

Kan ta tid att rita upp och skriva. (kan 
även vara en fördel) 

Kicki om:  Den här passade mig perfekt innan jag 
hittade Bullet Journal.  

Stort fokus på detaljer och massor av 
rutor att kryssa i. Kan tyckas ta lång tid 
att bara fylla i kalendern.  

En visuell variant med plats för 
brainstorming stor valfrihet på dessa 
sidor.  
System med rolig design. 

För den som vill ha friheten att utforma 
systemet själv och få utlopp för sin 
konstnärliga ådra eller bara rita runt. 
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