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Sammanfattning 
Kommuner och regioner står inför en rad utmaningar de kommande åren för att klara 

att bedriva verksamheten utifrån de behov och krav som befolkningen har och inom de 

ekonomiska ramar som man har. Kommuner och regioner behöver utveckla arbetet för 

att långsiktigt bedriva verksamheten med en god ekonomisk hushållning. För 

regionernas del handlar det framförallt om att klara kompetensförsörjningen inom 

hälso- och sjukvården samt klara ekonomin. Den demografiska utvecklingen i 

kombination med stora pensionsavgångar medför brist på personal och ställer krav på 

nya lösningar. SKR har i ett flertal rapporter, senast i ekonomirapporten som kom i 

december 20221, pekat på problemen och påtalat behovet av ett mer strukturerat arbete.  

 

En ändamålsenlig målstyrning ger förutsättningar att effektivisera verksamheten i våra 

regioner och därmed bättre klara de utmaningar som kommuner och regioner står inför. 

Målstyrning i kommuner och regioner regleras i lagstiftning. I kommunallagen anges att 

kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning ska anges.  

 

I denna kartläggning ger vi en översiktlig bild av hur målstyrning utformats i Sveriges 21 

regioner samt vår syn på hur regioner skulle kunna utveckla målstyrningen. Vårt syfte 

med kartläggningen är att den ska utgöra underlag för de uppdrag som KB Revision har 

i kommuner och regioner avseende målstyrning och strategiarbete. Kartläggningen 

bygger på en beskrivning och analys av regionernas målstyrning så som den beskrivs i 

budgetdokument, delårsrapporter och årsredovisningar. Vi menar att det som 

formulerats i budgeten samt hur målen följs upp, redovisas, bedöms och analyseras i 

rapporter utgör grunden för en effektiv målstyrning. 

 

Regioners verksamhet är komplex med två huvudområden att hantera; hälso- och 

sjukvård och regional utveckling. Kartläggningen visar att flertalet regioner har försökt 

skapa en struktur i målarbetet som illustreras med hjälp av strategikartor, bilder och 

olika typer av beskrivningar. Regioner har ofta också specifika strategidokument för sina 

olika verksamhetsområden. Vi konstaterar i kartläggningen att mängden mål och 

strategidokument gör att det i många fall är svårt att få en överblick. Det är svårt att se 

den röda tråden mellan alla dokument, mål, fokusområden, uppdrag och aktiviteter.  

 

Regioners målbeskrivningar varierar vad gäller detaljeringsgrad. Regioner anger ofta mål 

i mer visionära termer (god kvalitet, attraktiv region etc.) utan att mer konkret beskriva 

ambitionsnivån. Sådana mål kan emellanåt specificeras med hjälp av indikatorer som 

 
1 SKR Ekonomirapporten 2022 – om kommunernas och regionernas ekonomi, 2022-12-14 
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mer konkret anger vad man avser att mäta och följa upp kopplat till målet. Vi noterar 

dock att indikatorerna inte alltid fullt ut mäter det som målen anger. 

 

Många regioner anger mål som man har svårt att påverka. Det gäller särskilt området 

regional utveckling där en mängd samhällsaktörer sammantaget har påverkan på 

utvecklingen. Det bör ju i och för sig inte hindra en region att ange mål, men målen bör 

då vara mer specificerade och konkreta. Samverkansfrågor är viktiga för regionerna. Det 

är svårt att se hur regioner ska lyckas med mål som rör tillgänglighet till besök och 

behandlingar, effektiva vårdprocesser och hög kvalitet i hälso- och sjukvården utan hjälp 

av den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det är också svårt att se 

hur regionerna ska kunna arbeta effektivt med regionutvecklingsfrågor utan bra 

samverkan med kommuner. Vi konstaterar i kartläggningen att samverkan med andra 

ofta saknas i målbeskrivningar.  

 

Budgeten är regionens viktigaste styrdokument. Budgeten bör på ett tydligt och 

pedagogiskt sätt redovisa de långsiktiga strategiska mål som regionen har samt de mer 

kortsiktiga målen och fokusområdena som är prioriterade för det enskilda 

verksamhetsåret. Kortsiktiga mål och fokusområden bör vara så konkret angivna att 

förtroendevalda, medborgare och andra intressenter tydligt efter verksamhetsåret kan 

utläsa om målen uppnåtts, är på väg att uppnås eller inte alls kommer att uppnås. Så är 

inte alltid fallet, vilket vår kartläggning visat. 

 

Man kan i några fall ställa sig frågande till om det utifrån de mål som anges i regioners 

budgetar är möjligt för fullmäktige (och för revisorerna) att bedöma om regionen har en 

god ekonomisk hushållning. Att man kan bedöma om de finansiella målen och 

verksamhetsmålen uppnåtts eller inte är en sak. Att bedöma om det sedan leder till god 

ekonomisk hushållning är en annan.  

 

Vår genomgång av delårsrapporter och årsredovisningar visar att många regioner gör 

stora ansträngningar i att redovisa målarbetet på ett pedagogiskt sätt. Det finns dock 

många regioner som kan utveckla sitt arbete med relativt enkla grepp. Delårsrapporter 

och årsredovisningar bör vara speglingar av budgeten. Om budgeten anger mål, 

fokusområden, uppdrag, indikatorer och aktiviteter så borde delårsrapporter och 

årsredovisning översiktligt redovisa hur arbetet har gått. En komplett redovisning av alla 

mål, uppdrag, aktiviteter och indikatorer och en redovisning som ska kunna ge en god 

bild av resultatet av arbetet tenderar att bli omfattande och svåröverskådlig. Några 

regioner har haft en ambition att i detalj redovisa arbetet med alla budgetuppdrag. 

Problemet med det är att delårsrapporter och årsredovisningar blir tunglästa och risken 

är att ”man inte ser skogen för alla träd”.  
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Kommuner och regioner översköljs av olika managementkoncept. Den senaste 

modellen är tillitsbaserad styrning som många regioner nu anger att man ska införa. Vi 

menar att införandet av tillitsbaserad styrning förutsätter att organisationen har tydliga 

mål som anger ramarna för verksamheten, vad man vill uppnå och i vilken riktning man 

ska gå. Det är politikens uppgift att formulera mål för verksamheten. Tillitsbaserad 

styrning utan tydliga mål riskerar bara att skapa oreda i organisationen. 

 

Vår sammanfattande slutsats är att målstyrningen i Sveriges regioner kan bli mer 

effektiv. Vi noterar många brister som med relativt enkla medel kan åtgärdas. Nedan 

sammanfattas våra slutsatser och bedömningar och ges förslag på åtgärder. 

 

Slutsatser och bedömningar vad gäller regioners finansiella mål 

▪ Resultatmål anges av de flesta regioner, men saknas i en del fall och är vagt 

beskrivna i en del andra fall. 

▪ Soliditetsmål anges av de flesta regioner, men kan vara beräknade på olika sätt 

(inklusive respektive exklusive ansvarsförbindelser avseende pensioner). 

Noterbart är dock att flera regioner saknar soliditetsmål. 

▪ Mål avseende finansiering av investeringar varierar stort mellan regionerna. 

▪ En mångfald mer detaljerade finansiella mål anges som fokuserar på specifika 

ekonomiska frågeställningar.  

Slutsatser och bedömningar vad gäller regioners verksamhetsmål 

▪ Regioners verksamhet är komplex och mängden mål och måldokument gör det 

svårt att få en överblick. 

▪ Ett flertal regioner har försökt illustrera i bilder vilka mål man har och hur man 

ska arbeta med målen, men det blir likväl ofta otydligt för läsaren. 

▪ Många regioner beskriver målarbetet med många och långa textstycken med 

värdeord som är allmänt hållna, men det är ofta svårt att utläsa mer konkret vad 

man har för ambitionsnivå, dvs vad vill uppnå och vad anser man vara bra inom 

ett verksamhetsområde. Vad menas med hög kvalitet, god tillgänglighet, 

utvecklad samverkan, attraktiv region, hållbar region, engagerade medarbetare 

osv.? 

▪ Detaljeringsgraden varierar stort mellan regionerna. Målen är alltför sällan 

specificerade och tydligt beskrivna. Mål är ofta mer av visionskaraktär (god 

tillgänglighet, hög kvalitet etc.). En del regioner är dock mycket detaljerade i mål 

och ambitionsnivåer. 

▪ Målarbete är särskilt svårt inom regional utveckling där många olika 

samhällsaktörer påverkar utvecklingen.  

▪ Alla regioner gör olika trots att regioners verksamhet och uppdrag i allt väsentligt 

är lika (även om framförallt omfattningen varierar).  

▪ Regioner gör nästan aldrig jämförelser med varandra vid formulering av mål och 

ambitionsnivåer. I några enstaka fall anges att man ska bli bäst i Sverige.  
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▪ Målen är ofta svåra att mäta med konkreta indikatorer och mått. Delvis beror det 

på att målen är mångfacetterade. Det kräver en stor mängd olika mått för att mer 

totalt spegla ett mål och för att kunna bedöma måluppfyllelsen. 

▪ Målen kan möjligen anses vara realistiska, men det är svårt att bedöma ifall målen 

formuleras i övergripande och allmänna termer. Kommer man att uppnå en god 

vård eller blir man en attraktiv region? Hur bedöma det? 

▪ Målen är ofta tidsatta för att gälla för verksamhetsåret, men inte alltid angivna på 

längre sikt än så (här finns dock många regioner som har korta och långa mål). 

▪ Det finns några regioner som försökt koppla regionens mål till mer övergripande 

nationella och internationella mål. Flertalet gör det dock inte trots att regeringen 

ser kommunerna och regionerna som viktiga aktörer i arbetet med övergripande 

mål. 

▪ Samverkan som begrepp lyfts ofta i regionernas budgetar men det saknas mer 

konkreta mål kopplat till samverkan med andra, främst kommunerna. Detta trots 

att sådan samverkan sannolikt är en stor framgångsfaktor för att uppnå mål. 

Slutsatser och bedömningar vad gäller regioners uppföljning och rapportering av 

målarbetet 

▪ Regionernas rapportering av målarbetet och resultat/utfall i delårsrapporterna 

varierar 

o vad gäller omfattning och detaljeringsgrad 

o vad gäller redovisning av måluppfyllelse, redovisning av utfall för 

indikatorer och redovisning av uppdrag och aktiviteter för att uppnå mål. 

▪ En del delårsrapporter är på en så övergripande nivå att det torde vara svårt att 

bedöma framgång i regionens arbete med mål och med god ekonomisk 

hushållning. Å andra sidan är en del rapporter så detaljerade att det är svårt att få 

en överblick. Även här kan det därmed vara svårt att få en samlad bild av 

regionens målarbete. Man riskerar att drunkna i detaljerna. 

▪ Graden av måluppfyllelse anges inte alltid utan ofta görs bedömningar av utfallet 

avseende fokusområden, uppdrag, aktiviteter eller indikatorer. Det är inte alltid 

lätt att utläsa om mål kommer att uppnås? Ofta beror det på att målen är av mer 

långsiktig inriktningskaraktär och dessutom allmänt hållna. Det är helt enkelt 

svårt att bedöma om regionen har en ”god vård”, en ”attraktiv region” osv?   

▪ I delårsrapporterna saknas ofta uppföljning av indikatorer med hänvisning till att 

det mäts på årsbasis. Även i en del årsredovisningar saknas uppföljning av flera 

indikatorer. 

▪ Utfall och bedömning avseende finansiella mål rapporteras i stort sett alltid 

detaljerat. 

▪ Utfallet avseende verksamhetsmål varierar. Hälso- och sjukvårdsmål redovisas 

betydligt mer detaljerat än mål inom regional utveckling. Inom det senare 

området saknas ofta bra indikatorer och mätetal.  
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▪ Regioner som arbetar enligt styrkortsmodell med mål i olika perspektiv redovisar 

oftast uppföljning och mätning mer detaljerat. Vanligtvis rapporteras indikatorer i 

respektive perspektiv. 

▪ Många regioner använder färgskalan grönt-gult-rött i sin bedömning av 

måluppfyllelse eller bedömning av resultat av uppdrag eller resultat avseende 

indikatorer/mått. Det är begripligt och lätt att förstå för läsaren. Ett problem kan 

dock vara att man i bedömningen ofta landar på gult, dvs att mål delvis uppnåtts 

eller att målvärden för indikatorer är på väg att uppnås. Med en fyragradig skala 

hade man varit tvungen att tydligare ta ställning på skalan bra-dåligt. 

▪ Djupare analyser av avvikelser från budget och plan saknas ofta. 

 

Våra förslag på åtgärder 

 

Planering 

▪ Ta fram ett strategiprogram med mer långsiktiga strategiska mål för regionen. 

Ta sikte på 2030-2040.  

▪ Ta fram ett strategidokument för mandatperioden som anger delstrategier, 

fokusområden och mål för perioden. Dessa mål ska vara kopplade till 

strategiprogrammet och mer konkret ange ambitionsnivån, dvs vad ska mer 

konkret uppnås under mandatperioden.  

▪ Ange måltal så långt det är möjligt. Att kunna bedöma måluppfyllelsen efter 

respektive mandatperiod är sannolikt något som medborgare, fullmäktige och 

revisionen skulle behöva inom ramen för ansvarsprövning. 

▪ Ange i budgeten för respektive verksamhetsår konkreta mål för respektive 

verksamhetsområde utifrån de mer långsiktiga målen i dokumenten ovan. Ange 

mål som regionen tydligt kan påverka. 

▪ Det behövs ofta andra strategidokument för verksamhetsområden, men se 

till att dessa är tydligt kopplade till strategiprogrammet och strategidokumentet 

för mandatperioden. Den röda tråden mellan olika strategidokument måste vara 

tydlig och begriplig. 

▪ Använd tillräckligt många indikatorer per mål för att de sammantaget ska spegla 

graden av måluppfyllelse. Vid behov skapa indextal där en större mängd 

indikatorer räknas samman till ett index. Mål måste kunna mätas och följas upp 

på ett relevant sätt för att vara meningsfulla. 

▪ Ange målen om möjligt så konkret att måltalen/ambitionsnivån framgår redan 

i målbeskrivningen. Använd tabeller som visar utfallet för de senaste åren samt 

målvärden på kort sikt och på lite längre sikt (exempel på några sådana tabeller 

har redovisats ovan). 

▪ Lär av andra regioner. Studera hur andra har byggt upp sin målstyrning. Det 

finns många goda exempel på struktur, systematik och tydlighet. 
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Uppföljning och rapportering 

▪ Redovisa finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning med kortfattade beskrivningar av 

o målen 

o bedömning av måluppfyllelse 

o indikatorer som stöder bedömningen (målvärde samt årets utfall och 

jämförelser några år bakåt i tiden) 

o övriga data som stöder bedömningen 

o viktiga aktiviteter i punktform som bidragit till måluppfyllelse 

o kortfattad förklaring ifall mål inte uppnås 

o en sammanfattande text om regionens bedömning av god ekonomisk 

hushållning. 

▪ Redovisning av måluppfyllelse kan med fördel ske med hjälp av färgsymboler. 

Använd då en fyra-gradig skala så att måluppfyllelsen tydligare framgår på en bra-

dålig-skala. 

▪ Redovisning av måluppfyllelse handlar om att redovisa om målen uppnåtts eller 

inte. Det handlar inte om att redovisa om målvärden för indikatorer uppnåtts 

(även om det också är intressant information och med fördel kan finnas med som 

stöd för målbedömningar). 

▪ Sammanfatta de viktigaste uppdragen. En mer total redovisning av 

genomförandet av uppdrag kan med fördel läggas i en bilaga. 

▪ Om indikatorer är svåra att mäta till och med på årsbasis så bör andra indikatorer 

väljas. Det är inte meningsfullt att ha indikatorer som inte mäts. 

▪ I kommunallagen (6 kapitlet 6 §) anges att ”nämnderna ska var och en inom sitt 

område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt…”. Redovisa därför kortfattat respektive nämnds 

måluppfyllelse för de mål som nämnderna har arbetat med. 

▪ Uppföljning och rapportering av eventuella avvikelser i arbetet med mål bör 

resultera i att åtgärder vidtas tidigt för att komma till rätta med avvikelserna. Det 

talar för att en rapportering av arbetet bör ske även på våren och inte enbart på 

hösten då delårsrapporterna normalt presenteras. 

▪  Lär av andra. I vår kartläggning har vi noterat många goda exempel på hur 

målarbetet kan redovisas.  

 

 

KB REVISION 

KB Revision AB är ett bolag som arbetar inom områdena revision, målstyrning, 

ekonomistyrning, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Vi har en lång 

erfarenhet från arbete i ledningsgrupper samt lång erfarenhet från arbete med både 

införande av målstyrning och granskning av målstyrning. 
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Vår kartläggning 
I denna kartläggning av målstyrning i Sveriges regioner ska vi försöka ge en översiktlig 

bild av hur det ser ut i våra regioner, vilka förtjänster och brister regionernas målstyrning 

har och ange vår syn på hur man skulle kunna utveckla målstyrningen. Vårt syfte med 

kartläggningen är att den ska utgöra underlag för de uppdrag som KB Revision har 

avseende målstyrning och strategiarbete.  

 

Varför behöver målstyrningen utvecklas? Det finns flera skäl till det. En ändamålsenlig 

målstyrning ger förutsättningar att effektivisera verksamheten i våra regioner och 

därmed bättre klara de utmaningar som regionerna står inför. Utmaningarna handlar 

framförallt om att klara kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt klara 

ekonomin. Den demografiska utvecklingen i kombination med stora pensionsavgångar 

medför brist på personal och ställer krav på nya lösningar. SKR har i en aktuell rapport, 

Välfärdens kompetensförsörjning2, beskrivit problematiken. SKR anger nio strategier 

för att möta kompetensutmaningen. Vår bedömning är att arbetet med strategierna 

kräver ett strukturerat arbete med verksamhetsmål. 

 

Behovet av effektivisering har aktualiserats ytterligare i en tid med hög inflation, höjda 

räntor och en lågkonjunktur runt knuten. SKR gör i sin Ekonomirapport, december 

20223 bedömningen att regionernas ekonomi blir mycket kärv de kommande åren. Man 

anger att ”utgångspunkten för ekonomistyrningen är kravet på god ekonomisk 

hushållning. Regionerna behöver redan nu se över sina planer för ekonomin utifrån de 

ändrade ekonomiska förutsättningarna”.  

 

I utredningen En god kommunal hushållning4 anges att ”kommunsektorns ekonomi, 

trots flera år av god ekonomisk tillväxt, uppvisar en sårbarhet till följd av ökad 

skuldsättning, ökat åtagande i de kommunala företagen samt svårigheter att anpassa den 

kommunala verksamheten till befolkningsförändringar. Det finns också en stor 

spridning mellan enskilda kommuner och regioner och tydliga tecken på att vissa 

kommuner och regioner som inte når kommunallagens krav på en god ekonomisk  

hushållning.” Utredningen föreslår att begreppet god kommunal hushållning används 

istället för god ekonomisk hushållning. Detta tydliggör att ekonomistyrningen måste 

omfatta både ekonomi och verksamhet. För att öka långsiktigheten i planering och 

styrning föreslår utredningen att kommuner och regioner ska upprätta ett tioårigt 

program för god kommunal hushållning. Programmet ska ge en mer sammanhållen 

ekonomisk styrning med tydlig koppling till det övergripande kravet på god kommunal 

 
2 SKR Välfärdens kompetensförsörjning – personalprognos 2021-2031 och hur välfärden kan möta 
kompetensutmaningen, 2022-12-13 
3 SKR Ekonomirapporten 2022 – om kommunernas och regionernas ekonomi, 2022-12-14 
4 SOU 2021:75 En god kommunal hushållning, 2021-09-22 
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hushållning. Programmet ska samtidigt vara ledstjärnan för de mål som sätts i budgeten 

och i treårsplanen för ekonomin. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för hur en 

god kommunal hushållning kan nås. 

 

Ett led i översynen av ekonomiska planer och arbete med mer långsiktiga planer är att 

utveckla målstyrningen och vässa de finansiella målen och verksamhetsmålen. 

Uppföljning och analys behöver också utvecklas. Syftet med vår kartläggning är att ge 

idéer och inspiration i arbetet genom att belysa hur olika regioner arbetar med 

målstyrning. Vi väljer att inte göra några värderingar och bedömningar av enskilda 

regioners utformning och tillämpning av målstyrning utan bedömningar görs på en 

generell nivå. 

 

Kartläggningen bygger på en beskrivning och analys av regionernas målstyrning så som 

den beskrivs i budgetdokument, delårsrapporter och årsredovisningar. Vi är fullt 

medvetna om att arbete med målstyrning handlar om mycket mer än det som anges i 

budget och rapporter, men vi menar att det som formulerats i budgeten samt hur målen 

följs upp, redovisas, bedöms och analyseras utgör grunden för en effektiv målstyrning. 

  

Budgeten anges ofta vara det viktigaste styrdokumentet i en region. Där formuleras de 

politiska målen och den ambition som den politiska ledningen har för verksamhetsåret. I 

budgeten anges också viktigare uppdrag och aktiviteter för att uppnå målen. 

  

Delårsrapporter och årsredovisning är de viktigaste uppföljningsinstrumenten. 

Delårsrapporter är redovisning av arbetet med mål och av aktiviteter kopplat till målen 

och hur det arbetet överensstämmer med fullmäktiges beslut och uppdrag. 

Årsredovisningen ska redovisa resultatet av arbetet och mer utförligt redovisa graden av 

måluppfyllelse. 

  

Om målformulering och prioritering av mål i budgeten brister hjälper det föga om 

arbetet i övrigt är effektivt. Målstyrning utan en bra uppföljning, analys och rapportering 

av resultatet av arbetet är inte heller särskilt meningsfull. I kartläggningen granskas 

regionernas budgetar för 2022 samt delårsrapporterna per augusti 20225. 

Årsredovisningarna för 2022 kommer först en bra bit in på 2023, så därför har 

årsredovisningarna för 2021 granskats för att få en bild av hur regioner rapporterar. 

 

 

  

 
5 I några fall lämnar regioner delårsrapporter annan månad än augusti. Flera av regionerna lämnar också 
delårsrapporter per mars eller april. Vi har studerat ”höstrapporterna”. 
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Målstyrning som styrmodell 
Målstyrning handlar ytterst om prioritering och fokusering. Målstyrning är också en 

reaktion på överdriven detaljstyrning och regelstyrning. Målstyrning som styrmodell 

introducerades redan på 1950-talet6. Ett mer systematiskt införande sker i såväl 

näringsliv som i offentlig sektor decennierna därefter. På 1980- och 90-talen kunde 

kommuner och landsting tala om mål i termer av inriktningsmål, produktionsmål, 

effektmål och resultatmål. Inriktningsmålen kunde vara de politiska långsiktiga målen 

och effektmål och produktionsmål de mer konkreta och operationella målen. En del av 

terminologin hänger fortfarande kvar i några av dagens regioner.  

 

I början av 1990-talet skedde en större utveckling av teoribildningen kring målstyrning. 

Metoden Balanced Scorecard7 lanserades som ett mer strukturerat och systematiskt 

verktyg för målstyrning och strategiarbete. Metoden har sedermera utvecklats till ett mer 

fullödigt managementsystem. Balanced Scorecard, eller balanserat styrkort som det kom 

att kallas i Sverige, handlar om att mäta prestationer ur fyra perspektiv: det finansiella 

perspektivet, kundperspektivet, innovation- och lärandeperspektivet samt interna 

processperspektivet. Tanken var att skapa en balans mellan finansiella och icke-

finansiella mål och mått, långsiktiga- och kortsiktiga mål och mått samt externa och 

interna mål och mått. Strategikartor skulle beskriva organisationens målstyrning. Mycket 

av detta har anammats av Sveriges regioner i arbetet med målstyrning. 

 

Från och med 1990-talet sker i kommuner och regioner ett skifte från mer traditionell 

ekonomistyrning till att ha ett ökat fokus på kund/medborgare/patient, på 

verksamhetens processer samt på medarbetarnas arbetsmiljö, kompetensutveckling etc. 

Kvalitetsfrågor får ökat fokus. Styrmodeller och styrprinciper blir mer komplexa. En rad 

olika modeller och metoder införs inom ramen för det som sedermera kom att kallas för 

New Public Management (NPM). Resultatansvar, prestationsmätning, mer detaljerad 

resursfördelning, intern och extern konkurrens med mera var några av ingredienserna i 

NPM. Målstyrning kan möjligen sägas vara en del i NPM men kan, rätt utformad, också 

vara grunden för en mer tillitsbaserad styrning.  

  

 
6 Framförallt i och med Peter Druckers bok The Practice of Management (1954), där ”management by 
objectives” (målstyrning) beskrevs. 
7 Metoden ”Balanced Scorecard” lanserades 1992 av Robert S. Kaplan, professor på Harvard Business 
School, och David P. Norton, företagsledare och managementkonsult. 
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Målstyrning i Sveriges regioner 
Målstyrning är idag en etablerad styrmodell i kommuner och regioner. Att sätta mål för 

verksamheten är en självklarhet. Mål anses vara nödvändiga för att ange riktning och för 

att motivera organisationer, och medarbetare i organisationer, att utvecklas. 

 

Modeller och metoder för målstyrning har successivt utvecklats och blivit en mer 

systematisk del av styrningen i kommuner och regioner. I praktiken har dock 

målstyrning alltid funnits. Inte bara i kommuner och regioner utan i all annan 

verksamhet också. Målen kan ha varit mer eller mindre uttalade, beskrivna, 

kommunicerade och förstådda. Målen kan ha varit långsiktiga eller bara inriktade på den 

allra närmaste tiden. Likväl har de funnits där. Mål hänger ihop med planering. Det är 

svårt att bedriva verksamhet utan mål och utan planering.  

 

Målstyrning i kommuner och regioner regleras i lagstiftning. I kommunallagen8 anges 

att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 

att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen 

eller regionen. Vidare anges att de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska också innehålla en plan för 

verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

 

I lagtexten framgår att kommuner och regioner ges en relativt stor frihet att tillämpa 

lagen efter de lokala förutsättningar som råder i respektive kommun och region. 

Målstyrning ses som ett viktigt instrument för att utveckla ekonomistyrningen. I 

förarbetena till lagen betonas dock vikten av att se till strategiska långsiktiga krav på god 

ekonomisk hushållning, dvs att se längre än det kommande budgetåret. Verksamheten 

ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. En budget ska upprättas som anger 

mål, riktlinjer och finansiering. En uppföljning av budgetens genomförande samt graden 

av måluppfyllelse ska göras.  

 

I lag om kommunal bokföring och redovisning9 anges att årsredovisningen ska ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska 

ställning. I lagen beskrivs vad förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska innehålla. 

Där anges bland annat att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om 

målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. 

  

 
8 Kommunallagen (2017:725), 11:e kapitlet om ekonomisk förvaltning 
9 Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), 4:e kapitlet om allmänna bestämmelser om 
årsredovisning samt 11:e kapitlet om förvaltningsberättelse 
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Hur kan en effektiv målstyrning i regioner 

se ut? 
Målstyrning handlar ytterst om prioritering och fokus på de mål som är viktigast att 

uppnå i regionen. Såväl ekonomiska mål som verksamhetsmål ska anges. Respektive 

regions utgångsläge är förstås avgörande för vilka mål man väljer att prioritera. Mängden 

mål bör vara balanserat och spegla den övergripande ambitionsnivån i organisationen. 

För många mål riskerar att förvirra och försvåra styrningen. För få mål riskerar att skapa 

otydlighet och osäkerhet. Ytterst är det fullmäktiges ansvar att fatta beslut om regionens 

mål. Det kan finnas mål på olika organisatoriska nivåer men de måste hänga ihop för att 

inte skapa otydlighet i styrningen. Övergripande mål måste kunna brytas ned till mer 

konkreta verksamhetsmål i regionens olika verksamheter. Målen måste också vara 

riktade till den verksamhet som förväntas bidra till att målen uppnås. 

 

Förutsättningarna att nå uppsatta mål torde öka om arbetet med mål bedrivs på ett 

strukturerat och systematiskt sätt. Vi menar att struktur, systematik och tydlighet i 

utformning av målstyrning och i formulering av mål är en framgångsfaktor.  

 

Systematiken i målarbetet ökar om målen är  

▪ balanserade, dvs att väsentliga delar av verksamheten berörs av målen och att de 

tar fasta på olika perspektiv på verksamheten 

▪ begripliga, så att organisationen förstår vad målen syftar till 

▪ långsiktiga, men också tydliga kring vad som ska uppnås på kortare sikt 

▪ påverkbara för regionen. 

Mål bör vara ”smarta” 10. Tydligheten ökar om målen är 

▪ specificerade och tydligt definierade 

▪ mätbara och möjliga att följa upp 

▪ accepterade i organisationen 

▪ realistiska och möjliga att uppnå 

▪ tidsatta och har en konkret tidplan 

▪ attraktiva för organisationen att arbeta utifrån. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) introducerade begreppet mål- och 

resultatstyrning i en rapport från 201411. Man menar att det varit för lite fokus på 

resultatet av arbetet med mål. Årsredovisningar har haft en tendens att rapportera en 

stor mängd aktiviteter kopplat till kommuners och regioners mål, men ofta har det 

 
10 Tidskriften Management Review: Artikel av George T. Dolan:  ”There’s a S.M.A.R.T way to write 
management goals and objectives”, 1981. SMART lanserades  av Dolan, en amerikansk managementkonsult 
som ett sätt att på ett mer systematiskt sätt ange mål. SMART stod ursprungligen för Specific, Measurable, 
Assignable, Realistic och Time-related.  
11 SKR: Mål och resultat - att utveckla mål- och resultatstyrning, ISBN: 978-91-7585-116-7 
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saknats en uppgift om vilka resultat som uppnåtts. Konkret resultatredovisning som 

talar om vad man uppnått och var det krävs ytterligare insatser är en ytterligare 

framgångsfaktor för en effektiv målstyrning. 

 

Det finns ett talesätt att ”det som mäts blir gjort". Uppföljning av mål, indikatorer och 

aktiviteter ska driva verksamheter att arbeta mer effektivt i enlighet med beslutade mål. 

Mål måste vara mätbara och möjliga att följa upp och analysera. Det måste gå att 

bedöma resultatet av arbetet och beskriva graden av måluppfyllelse. Uppföljning och 

analys av målarbetet bör ske någorlunda frekvent. 

 

Målstyrning är en process, som kan beskrivas i form av en klassisk PDSA-cykel12. 

 

 
 

  

 
12 PDSA står för Plan, Do, Study, Act och översatt till svenska för Planera, Genomföra, Följa upp och 
Förbättra. 
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Sveriges 21 regioner – lite fakta 
 

Innan beskrivning av regionernas arbete med målstyrning behövs en kort beskrivning av 

regionerna som organisation och likheter/olikheter som kan påverka utformningen av 

målstyrning i respektive region. 

 

Sverige har 21 regioner. Det stora flertalet regioner är sett till folkmängd i samma 

storleksklass, med 200.000 – 400.000 invånare. Tre regioner är avsevärt större än de 

övriga; Region Stockholm (2,4 miljoner invånare), Västra Götalandsregionen (1,7 

miljoner invånare) och Region Skåne (1,4 miljoner invånare). Region Östergötland är 

Sveriges fjärde folkrikaste region med 470.000 invånare. Tre regioner är avsevärt mindre; 

Region Gotland, Region Blekinge och Region Jämtland Härjedalen, med 61.000, 

159.000 respektive 132.000 invånare.  
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Även regionernas geografi skiljer sig avsevärt, allt från stora regioner i norra Sverige 

såsom Norrbotten (97.000 kvadratkilometer) och Västerbotten (55.000 

kvadratkilometer) till Blekinge och Gotland (ca 3.000 kvadratkilometer var).  

 

Regionernas grunduppgift är att bedriva en hälso- och sjukvård för regionens 

befolkning. Under senare år har ytterligare en grunduppgift tillkommit; att bedriva 

verksamhet inom området regional utveckling13. En region är därmed ett landsting med 

vissa uppgifter som överförts från länsstyrelserna. 

 

Även om Sveriges regioner i stor utsträckning bedriver likartad verksamhet så har 

folkmängd och geografi påverkan på hur regioner styrs. Region Stockholm har förstås 

en helt annan omfattning i uppdraget än vad Region Gotland har. Det gäller såväl hälso- 

och sjukvården som regional utveckling. En tredjedel av Sveriges regioner har 

universitetssjukhus med ett större ansvarsområde, med rikssjukvård, regionvård etc. 

Regionernas geografi påverkar också i stor omfattning hur verksamheten bedrivs. 

Storstadsregioner kontra glesbygdsregioner har olika utmaningar att beakta vid 

utformningen av verksamhet. Allt detta påverkar målstyrningen i regionerna. 

 

Förutom demografiska och geografiska faktorer finns det också regioninterna faktorer 

som påverkar målstyrningen. Några sådana betydelsefulla faktorer beskrivs kort nedan. 

 

DEN POLITISKA ORGANISATIONEN 

Det är stora skillnader mellan regionerna vad gäller utformningen av den politiska 

organisationen.  

 

Om man bortser från de tre stora regionerna, Region Stockholm, Västra 

Götalandsregionen och Region Skåne så ser den typiska politiska organisationen i en 

region ut ungefär enligt skissen nedan. 

 

 
 

 
13 Västra Götalandsregionen och Region Skåne har dock sedan 1999 bedrivit denna verksamhet. Övriga 
regioner, fick detta utökade ansvar mellan åren 2011-2019. 
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I några av de små och mellanstora regionerna har man valt att dela upp ansvaret genom 

att inrätta ytterligare nämnder. Det kan vara primärvårdsnämnd, tandvårdsnämnd, 

servicenämnd, fastighetsnämnd, miljönämnd, folkhögskolenämnd etc. Regioner med få 

nämnder kan ha utskott och beredningar till dessa nämnder som ansvarar för 

hanteringen av specifika frågor.  

 

Det är också vanligt förekommande att det finns gemensamma nämnder med andra 

regioner eller med kommunerna i regionen, där samverkan sker inom till exempel 

serviceverksamhet. Därutöver finns kommunalförbund och olika typer av 

samverkansorgan i varierande grad. 

  

De tre stora regionerna avviker från bilden ovan. Regionstorlek och möjligen också 

historik har påverkat nämndorganisationens utformning och tillkomsten av särskilda 

politiska organ och bolag.  

▪ Region Stockholm har relativt få nämnder sett till regionens storlek (elva stycken), 

men har å andra sidan stora delar av hälso- och sjukvården organiserad i 

bolagsform.  

▪ Region Skåne har en mer komplex nämndorganisation. I Region Skåne har man 

bland annat valt att inrätta åtta sjukhusstyrelser14. 

▪ Västra Götalandsregionen har den mest komplexa politiska organisationen15. Det 

finns en stor mängd utförarstyrelser och beställarnämnder.  

Se bilaga 1 för en mer detaljerad bild av dessa tre regioners politiska organisation 2022. 

 

I regioner med få nämnder har oftast regionstyrelsen ett stort ansvarsområde och målen 

bör då vara riktade till styrelsen. I regioner med många nämnder blir det en mer 

grannlaga uppgift att dels ange mål som på ett eller annat sätt berör nämndernas 

verksamhet, dels rikta målen till de nämnder som påverkar måluppfyllelsen. I regioner 

finns i vissa fall ett flertal nämnder som har likartade uppdrag. Målstyrning handlar då 

om att tillse att nämnderna sammantaget bidrar till måluppfyllelse avseende specifika 

mål. Nämndernas reglementen anger respektive nämnds ansvar. I regioner med många 

nämnder är det särskilt viktigt att mål som riktas till enskilda nämnder är inom ramen 

för det ansvar som reglementena anger. 

  

I några regioner tillämpas en beställar-/utförarmodell inom hälso- och sjukvården. I 

budgeten tilldelas en eller flera beställarnämnder alla resurser. Nämnden beställer sedan 

hälso- och sjukvård från utförare. Här blir målstyrningen mer komplex. Vilken nämnd 

ska ansvara för att målen uppnås? Är det beställarnämnden eller utförarnämnderna? För 

 
14 Styrelser är kommunalrättsligt att betrakta som nämnder 
15 Västra Götalandsregionen har dock beslutat om vissa förändringar i politisk organisation för 
mandatperioden 2023-2026. 
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att utförarnämnderna ska kunna ta ansvar för måluppfyllelse krävs att beställarnämnden 

beställer med rätt inriktning och omfattning så att det blir möjligt att uppnå målen och 

utförarnämnden ska kunna ta ansvar för måluppfyllelsen. Det förutsätter i sin tur att 

beställarnämnden har rimliga resurser att beställa tillräckligt med vård. 

 

Det är också stora skillnader i hur regionerna har organiserat verksamheten i nämnder 

respektive bolag. Samtliga regioner har ett eller flera bolag. Några regioner har många 

bolag, även inom kärnverksamheten hälso- och sjukvård. Detta gäller inte minst Region 

Stockholm där samtliga sjukhus utom Karolinska universitetssjukhuset drivs i 

bolagsform. Det är ovanligt att sjukhusen är bolag. Det är mer vanligt att kollektivtrafik, 

kulturverksamhet och ”teknisk” verksamhet drivs i bolagsform. Regionens bolag styrs 

inte bara av kommunallagen utan också av aktiebolagslagen och det påverkar styrning 

och uppföljning av bolagen jämfört med hur nämnder styrs och följs upp. Såtillvida 

påverkar det också målstyrningen. 

  

SKR anger följande kring bolagsstyrning och mål16: ” När kommunen eller regionen 

väljer att ha verksamhet i aktiebolag är det viktigt att kommunen eller regionen är en 

aktiv ägare. Att vara aktiv ägare innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten 

och verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar i kommunens eller 

regionens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och 

företagsledning.” Även bolagen berörs således av regionens målstyrning.  

 
16 SKR: Principer för styrning – kommun- och regionägda bolag, 2020 
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Regionernas finansiella mål i budget 
På sidorna 13-14 beskrev vi några ”krav” på en effektiv målstyrning i regionerna som 

kan sammanfattas i begreppen struktur, systematik och tydlighet. I detta avsnitt beskrivs 

regionernas finansiella mål. Avsnittet avslutas med våra sammanfattande iakttagelser och 

bedömningar kopplat till just struktur, systematik och tydlighet.  

 

En genomgång av regionernas riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt 

regionernas budgetdokument avseende 2022 visar att samtliga regioner har angett ett 

eller flera finansiella mål för verksamhetsåret. De vanligaste finansiella målen beskrivs 

nedan.  

RESULTATMÅL   

Flertalet regioner har ett finansiellt mål avseende resultat i förhållande till summan av 

skatteintäkter och statsbidrag. Några exempel på mål som anges: 

 

Region Stockholm: ”Ett positivt resultat för Region Stockholm enligt balanskravet17.”  

 

Region Sörmland: ”Regionen ska ha ett balanskravsresultat på minst 0.” 

 

Region Östergötland: ”Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatter och 

generella statsbidrag.” 

 

Region Jönköping: ”Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att 

Region Jönköpings län över tid ska finansiera investeringarna med egna medel. 

Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som 

kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Det övergripande finansiella målet 

innebär att skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till 

verksamhetens nettokostnader och investeringsutgifter.” 

  

Region Kalmar: ”Resultatet ska respektive år uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.” 

 

Region Gotland: ”Budgeterat resultat uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden. 

Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.”  

    

Region Skåne: ” Region Skånes resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till 

minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning 

 
17 Kommuner och regioner har ett lagstadgat balanskrav vad gäller ekonomiskt resultat. Ett resultat som är 
negativt (efter vissa justeringsposter) ska inom tre år återställas. Att redovisa en ekonomi i balans anses 
vara ett minimikrav. En kommun eller region kan åberopa synnerliga skäl för att avvika från balanskravet. 
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och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade 

balanskravet.” 

   

Region Örebro: ”Region Örebro län redovisar över mandatperioden 2019–2022 ett 

resultat som motsvarar minst 1,25 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.” 

  

Region Västmanland: ” Regionens målsättning enligt riktlinjen för god ekonomisk 

hushållning är att balanskravsresultatet över en konjunkturcykel ska motsvara två 

procent av skatter och generella statsbidrag.”  

 

Region Norrbotten: ”Regionens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är 

definierat som ett positivt balanskravsresultat med en 1 procent av skatter, bidrag och 

utjämning.”  

 

Det är några intressanta nyansskillnader i målformuleringarna ovan med avseende på 

tidsperspektiv. Resultatmålen kan avse enskilt år, mandatperiod, femårsperiod eller 

konjunkturcykel. Nästan alla regioner har ett resultatmål kopplat till balanskravet. Några 

av regionerna har också resultatmål kopplat till nämnder, att positiva resultat på 

nämndnivå ska uppnås. 

 

SKR har ansett att god ekonomisk hushållning innebär att det normalt sett inte räcker 

med att uppnå ekonomisk balans, dvs ett 0-resultat för ett verksamhetsår. Det krävs 

positiva resultat för att på sikt inte behöva höja skatten för att få samma service som 

idag. Tidigt etablerades ett riktmärke om att detta positiva resultat före extraordinära 

poster skulle motsvara 2%18 av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag19. 

Detta för att finansiera investeringar och skapa en buffert för att möta framtida 

pensionsutbetalningar. SKR har också betonat vikten av att buffertar byggs upp för att 

klara perioder av lågkonjunktur och sämre tider. 

SOLIDITETSMÅL OCH STORLEKEN PÅ EGET KAPITAL  

Många regioner har mål kopplat till soliditeten. Soliditet är ett mått på den långsiktiga 

finansiella styrkan och visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget 

kapital. Ju högre procenttal, desto starkare finansiell styrka. Några exempel på hur 

målformuleringar kan se ut: 

 

 
18 Till exempel anger SKR i sin skrift Hushållning i lagens namn från 2005 att detta skulle kunna ses som en 
tumregel. På senare tid har SKR valt att inte ange något specifikt procenttal utan hänvisat till att det är upp 
till kommuner och regioner att avgöra vad som är ett resultat i enlighet med god ekonomisk hushållning. 
19 I utredningen En god kommunal hushållning (SOU 2021:75) har dock en simulering gjorts för regionerna 
som visar att en genomsnittlig resultatnivå på 1,2 procent räcker för att soliditeten inte ska minska eller 
låneskulden öka i regionerna fram till 2030. Möjligen skulle analysen se annorlunda ut om den gjordes idag 
med tanke på den samhällsekonomiska utvecklingen. 
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Region Uppsala: ”Soliditet (inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser) ska 

öka.” Regionen har under senare år haft en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelser 

avseende pensioner. 

 

Region Sörmland: ”Bibehålla en positiv soliditet.” 

 

Region Gotland: ”Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten 

varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.” Soliditeten här 

anges exklusive ansvarsförbindelser avseende pensioner. 

 

Region Halland: ”En rimlig målsättning gällande regionens soliditet är att den, 

inkluderat hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid.” 

 

Region Örebro: ”Över mandatperioden ska utvecklingen av Region Örebro läns 

resultat, tillgångar och skulder resultera i att soliditeten (inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser) som uppgick till -21 procent i bokslutet 2019 blir positiv senast 

2030.” 

 

Region Gävleborg: ”Nuvarande andel eget kapital (40,3 procent per den 31 december 

2020) i balansräkningen är rimlig. Målet är att soliditeten inte får understiga 30 procent 

utan att särskilda skäl anges i delårsrapport och årsredovisning.” Soliditeten anges här 

exklusive ansvarsförbindelser avseende pensioner. 

 

En rimlig målsättning gällande regioners soliditet är att den, inkluderat hela 

pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Många regioner har en svag 

soliditet. Det egna kapitalet är litet och i många fall till och med negativt20. Noterbart i 

kartläggningen är att det är relativt många regioner som inte har ett soliditetsmål, varav 

flera regioner med en relativt svag soliditet.  

INVESTERINGSMÅL OCH HUR INVESTERINGAR SKA FINANSIERAS 

Många regioner har mål kopplat till självfinansieringsgrad av investeringar. Det är ett 

mål som hänger ihop med de båda målen som beskrivits ovan och beskriver hur stor 

andel av regionens investeringar som finansieras av det egna kassaflödet. Resultatet 

rensat för avskrivningskostnader sätts i relation till totala investeringar. Några exempel 

på målformuleringar: 

 

Region Stockholm: ”Självfinansieringsgrad av investeringsutgifter mer än eller lika med 

84%.” 

 

 
20 Även om regionernas soliditet stärkts under pandemiåren 2020 och 2021 redovisar fortfarande hälften av 
regionerna en negativ soliditet om ansvarsförbindelser avseende pensionsåtaganden inkluderas. 
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Region Uppsala: ”Självfinansieringsnivån för nya investeringar ska överstiga 80%.” 

 

Region Kalmar: ”Investeringarna ska finansieras utan extern upplåning.” 

 

Region Skåne: ”Investeringar ska så långt möjligt finansieras med egna medel. 

Upplåning kan användas för att delfinansiera större investeringsprojekt. Under 2022 bör 

självfinansieringsgraden (årets resultat och avskrivningar i förhållande till 

investeringsbelopp) uppgå till minst 50 procent för att inte äventyra 

skuldsättningsmålet.” 

 

Region Halland: ”Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden 

ska uppgå till minst 100 procent.”  

 

Region Västernorrland: ”Självfinansieringsgrad av investeringar som finansierats via 

resultatet justerat för avskrivningar ska vara minst 100% exklusive strategiska 

investeringar.” 

 

Region Jämtland Härjedalen: ”Självfinansieringsgrad av investeringar 100%.”  

ÖVRIGA MÅL 

I övrigt finns en stor uppfinningsrikedom i regionernas budgetar avseende finansiella 

mål. Det kan vara diverse mål som avser specifika kostnader i förhållande till 

totalkostnader, budgetavvikelsemål, resultatmål på nämndnivå, likviditetsmål, 

skuldsättningsmål med mera. Några exempel på lite annorlunda finansiella mål: 

 

Region Stockholm: ”Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en 

totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl ska vara 100%.” 

 

Region Uppsala: ”Personalkostnaden i förhållande till intäkten i den kliniska 

verksamheten ska vara 60%.” 

  

Region Kronoberg: ”Kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnad för egen 

personal inom hälso- och sjukvård ska 2022 vara max 4%.”  

   

Västra Götalandsregionen: ”Avskrivningskostnaderna som årlig andel av intäkter från 

skatt och generella statsbidrag ska inte överstiga 6 procent under en rullande 

tioårsperiod.”  

  

Region Örebro: ”Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning är 

lägre än för jämförbara index.” 
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Region Jämtland Härjedalen: ”Leverantörstrohet 95%.” 

 

Vilka finansiella mål man väljer att fokusera på är förstås beroende av det ekonomiska 

utgångsläge som respektive region har samt på frågeställningar och problem man särskilt 

vill fokusera på i syfte att verka för en god ekonomisk hushållning. 

SKR SER ETT BEHOV AV UTVECKLING AV FINANSIELLA MÅL  

SKR anger i ett PM från 202121 att förändringar avseende beräkningar av kommuners 

och regioners pensioner kan komma att få stor resultatpåverkan och anger vidare att 

”utgångspunkten för att hantera denna fråga bör vara det övergripande kravet på god 

ekonomisk hushållning utifrån lokala förutsättningar. Mot bakgrund av detta behöver 

man analysera de långsiktiga effekterna av förändringar av pensionsåtagandet och de 

finansiella krav som dessa förändringar innebär på kort och lång sikt i den egna 

kommunen/regionen. Utifrån en sådan analys bör man se över de långsiktiga riktlinjerna 

för god ekonomisk hushållning och även se vilka effekter förändringen ger på de 

finansiella målen.”  

 

Frågan har aktualiserats ytterligare sedan dess i och med kraftigt ökad inflation, höjda 

räntor och farhågor om att vi går in i en lågkonjunktur och en recession. SKR gör i sin 

ekonomirapport i december 202222 bedömningen att regionerna kommer att redovisa 

stora ekonomiska underskott 2023 (-11 miljarder). Regionernas kostnader för 

avtalspensioner väntas öka kraftigt som en följd av ökad inflation. SKR anger vidare att 

pensionskostnaderna fortsätter att öka kraftigt under 2024 och att omfattande åtgärder 

krävs för att klara ett resultat på 2 procent av skatter och generella statsbidrag, som har 

använts som en tumregel för god ekonomisk hushållning för sektorn sammantaget. Man 

anger att ”utgångspunkten för ekonomistyrningen är kravet på god ekonomisk 

hushållning. Regionerna behöver redan nu se över sina planer för ekonomin utifrån de 

ändrade ekonomiska förutsättningarna”. 

 

Iakttagelser i sammandrag 

 

▪ Resultatmål anges av de flesta regioner, men saknas i en del fall 

och är vagt beskrivna i en del andra fall. 

▪ Soliditetsmål anges av de flesta regioner, men kan vara beräknade 

på olika sätt (inklusive respektive exklusive ansvarsförbindelser 

avseende pensioner). Noterbart är dock att flera regioner saknar 

soliditetsmål. 

▪ Mål avseende finansiering av investeringar varierar stort mellan 

regionerna. 

 
21 SKR God ekonomisk hushållning, balanskrav och resultatpåverkan, 2021-04-07. 
22 SKR Ekonomirapporten 2022 – om kommunernas och regionernas ekonomi, 2022-12-14 
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▪ En mångfald mer detaljerade finansiella mål anges som fokuserar 

på specifika ekonomiska frågeställningar.  

 

 

Kommentar och bedömning 

På sidorna 13-14 beskrev vi vår syn på en effektiv målstyrning och ”krav” på struktur, 

systematik och tydlighet. Noterbart i genomgången av regionernas finansiella mål är att 

en del regioner inte har tydliga resultatmål och inte heller tydliga mål avseende 

soliditeten. Det är svårt att bedöma om målen bygger på någon form av struktur och 

systematik. Det förutsätter lite mer ingående kunskaper om respektive regions 

ekonomiska förutsättningar. Likväl är intrycket att många regioner lite pliktskyldigast 

tagit fram finansiella mål och att dessa inte alltid har en tydlig koppling till god 

ekonomisk hushållning. 

  

Även om ca hälften av regionerna har angett resultatmål på +2% så är det relativt många 

regioner som anger resultatmål i allmänna ordalag, att det ska vara positivt eller 

åtminstone i enlighet med balanskravet. Något mer specificerat överskottsmål anges inte 

i dessa fall. Några regioner har inte angett något resultatmål alls.  

 

Många regioner anger soliditetsmål i allmänna termer, till exempel att soliditeten ska vara 

positiv men anger ingen mer konkret ambitionsnivå. Några regioner anger måltal för 

eget kapital. Ganska många regioner saknar helt soliditetsmål. Med tanke på att ungefär 

hälften av regionerna per 2021-12-31 har en negativ soliditet om hänsyn tas till de 

samlade pensionsförpliktelserna23 är det anmärkningsvärt att inte soliditetsmål är mer 

tydligt angivna.  

 

Man kan i några fall ställa sig frågande till om det utifrån de finansiella mål som 

fastställts är möjligt för fullmäktige (och för revisorerna) att bedöma om regionen har en 

god ekonomisk hushållning. Att man kan bedöma om de finansiella målen uppnåtts eller 

inte är en sak. Att bedöma om det sedan leder till god ekonomisk hushållning är en 

annan. 

 

Vår bedömning är att ett tydligt resultatmål och ett tydligt soliditetsmål borde vara 

minimikrav på finansiella mål för en god ekonomisk hushållning. Det förefaller vara 

rimligt att då som riktmärke ha tvåprocentmålet avseende resultat samt en positiv 

 
23 Flertalet regioner redovisar pensionsrättigheter intjänade före 1998 som ansvarsförbindelser och inte som 
skuld i balansräkningarna. I redovisningen ser det därför ut som att man har en positiv soliditet. Om hänsyn 
tas till ansvarsförbindelserna har endast hälften av Sveriges regioner per 2021-12-31 en positiv soliditet. 
Detta trots att regionerna samlat redovisade ekonomiska överskott på totalt ca 40 miljarder kronor under 
pandemiåren 2020 och 2021. 
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soliditet (inklusive de samlade pensionsförpliktelserna). Detta påtalas också i 

utredningen ”En god kommunal hushållning” som föreslår att regioner och kommuner 

ska ange sina långsiktiga mål för årets resultat och soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 

för pensionsförpliktelser. Utredningen föreslår därutöver att mål anges för 

självfinansieringsgrad av investeringar samt för låneskulden.  
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Regionernas verksamhetsmål i budget 
I detta avsnitt beskrivs hur regionerna har formulerat sina verksamhetsmål i 

regionbudgetarna för 2022 med fokus på systematik, struktur och detaljeringsgrad i 

målarbetet och tydlighet i målbeskrivningarna. 

 

När det gäller målstyrning i regionerna är begreppsapparaten omfattande och varierar 

stort mellan regionerna. Det kan vara strategiska mål, inriktningsmål, fokus-

områden och strategier som ofta betyder ungefär samma sak. Terminologin kring 

mätning och uppföljning av mål är ännu mer varierad, med begrepp som indikatorer, 

mått, mätetal, styrtal med mera. Ibland sätts måltal för det som mäts. 

SYSTEMATIK, STRUKTUR OCH DETALJERINGS GRAD 

Regioner är komplexa organisationer med ett flertal olika ansvarsområden att hantera. 

Det blir snabbt många mål som är tänkbara att fokusera på. Målformulering ställer krav 

på någon form av struktur för att det ska bli mer lättbegripligt, lättare att kommunicera 

och förhoppningsvis lättare att implementera.  

 

Flera av regionerna har en långtgående strukturering av sitt målarbete. Några exempel på 

det är:  

 

▪ Region Stockholm, som delat in målen i regionfullmäktiges inriktningsmål, 

regionfullmäktiges verksamhetsspecifika mål, regionfullmäktiges nämndspecifika 

mål samt i nämnds eller bolags lokala mål. 

 

▪ Region Uppsala, Region Kalmar och Region Värmland som utgår från 

globala mål för hållbar utveckling och sedan anger övergripande långsiktiga 

regionala strategier/mål och ett antal verksamhetsmål, ekonomiska mål samt 

medarbetarmål. 

 

▪ Region Sörmland, Region Jönköping, Region Kronoberg, Region Gotland, 

Region Blekinge och Region Örebro som grupperar målen utifrån ett flertal 

perspektiv och sedan anger mer konkreta strategiska mål/verksamhetsmål. 

 

▪ Region Östergötland, Region Skåne och Region Västmanland som angett 

ett flertal strategiska områden/övergripande mål till vilka man kopplat mål, 

fokusområden eller uppdrag. 

Flera av regionerna illustrerar sina övergripande strategiska målområden/inriktningsmål 

eller övergripande fokusområden i så kallade strategikartor. Dessa övergripande mål kan 

sedan vara mer eller mindre nedbrutna i konkreta verksamhetsspecifika mål. Några 

exempel på sådana övergripande strategikartor visas nedan. Det är regionerna 

Västerbotten, Skåne, Östergötland, Örebro respektive Västernorrland. 
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(Klippt ur Region Västerbottens budget för 2022) 

 

 
 
(Klippt ur Region Skånes, Region Östergötlands, Region Örebros och Region Västernorrlands 
respektive budgetar för 2022) 
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Även andra regioner har likartade bilder av målområden. Mål är ofta uppdelade på de 

två huvudområdena hälso- och sjukvård och regional utveckling. Sedan är regional 

utveckling ofta uppdelad i underområden såsom hållbara samhället, miljö och 

klimatfrågor, tillväxt med mera. 

   

Region Skåne anger i 2022 års budget fem övergripande mål som sedan specificeras 

med ett större antal uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Region Skånes har ett 

indikatorbibliotek som är en bruttoförteckning över indikatorer för uppföljning av 

uppdrag med mera med utgångspunkt i Region Skånes verksamhetsplan och budget. I 

biblioteket finns bland annat indikatorer för tillgänglighet, patientsäkerhet och 

medicinsk kvalitet och de för året aktuella verksamhets- och delmålen. Varje indikator 

anges ha tydliga kopplingar till mål i verksamhetsplan och budget, övergripande 

strategiska mål med mera. 

 

Region Östergötland har tagit fram ett strategiprogram för mandatperioden 2018-

2022. Förutom detta övergripande strategidokument finns ca 20 andra regionala 

strategier och planer. I budgeten anges fyra strategiska områden: 

   

1. En långsiktigt hållbar utveckling.   

2. Ett gott liv för alla i Östergötland.   

3. Nära och tillgänglig vård efter behov.    

4. Jobb och tillväxt i en konkurrenskraftig region.   

Dessa specificeras sedan med tio strategiska mål. För varje år anges fokusområden. 

Dessa är sju till antalet för 2022 och det är de som visas i bilden ovan. Till varje 

fokusområde är det kopplat uppdrag som ges till angivna nämnder och styrelser. 

Konkreta måltal/styrtal anges. 

 

Region Stockholm anger tre inriktningsmål och drygt 20 mål som är relativt 

detaljerade. Dessa mäts med hjälp av ca 100 olika indikatorer. I budgeten framgår vilka 

nämnder som berörs av vilka mål. Detaljeringsgraden är hög beträffande måltal för 

målen och mätning av måluppfyllelse. Man beskriver sin målstruktur enligt följande: 

 

1. Vision. Fullmäktige har fattat beslut om en långsiktig vision för hur Region 

Stockholm och dess samtliga verksamheter ska utvecklas. I visionen beskrivs 

Region Stockholms långsiktiga mål i ett samlat budskap. 

  

2. Regionfullmäktiges inriktningsmål.   Inriktningsmål är gemensamma för hela 

regionkoncernen. Målen är fyråriga och anger inriktningen för Region Stockholm 

under mandatperioden.   
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3. Regionfullmäktiges verksamhetsspecifika mål. De verksamhetsspecifika 

målen konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som bedrivs i 

Region Stockholm. Målen gäller för berörda verksamheter och är fleråriga.    

 

4. Regionfullmäktiges nämndspecifika mål. Fullmäktige kan också besluta om 

mål som är specifika för en viss nämnd. De nämndspecifika målen är ett- eller 

fleråriga.    

 

5. Nämnds eller bolags lokala mål. Nämnder och bolag kan för att stärka 

styrningen bryta ner fullmäktiges mål genom att definiera lokala mål. De lokala 

målen konkretiserar fullmäktiges mål för nämnden eller bolaget och beskriver 

vilket resultat som ska uppnås under året (förväntat resultat). 

Region Jönköping har i budget 2022 illustrerat hur målstrukturen är tänkt att se ut. 

Modellen bygger på en mer klassisk styrkortsmodell där komponenterna är vision, 

perspektiv, strategier, mätetal, handlingsplan och aktiviteter samt uppföljning. 

 

 
 
(Klippt ur Region Jönköpings budget för 2022) 

 

Region Jönköping anger i sin budget 6 övergripande strategiska mål för 2022, 

framgångsfaktorer för att uppnå målen samt uppdrag kopplat till respektive mål. I 

beskrivningen av respektive verksamhetsområde tillkommer sedan ytterligare en stor 

mängd strategiska mål och ”prioriterade delstrategier” och ”delmål”. För området 

regional utveckling anges 6 övergripande strategier som sedan sammantaget bryts ned i 

ca 20 strategiska mål, drygt 20 prioriterade delstrategier och 20 delmål. Målen är också 

uppdelade utifrån olika perspektiv (medborgare och kund, process och produktion, 

lärande och förnyelse, ekonomi). Hälso- och sjukvårdsområdet beskrivs lite annorlunda 

med ca 10 strategiska mål och sedan med framgångsfaktorer och uppdrag kopplat till 

respektive mål. Uppföljning sker med ett stort antal systemmätetal. 
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Även Region Sörmland arbetar utifrån perspektiv men visar också på en distinktion 

mellan politiska mål och verksamhetsmål.  

 

 
 
(Klippt ur Region Sörmlands budget för 2022) 

 

Regionen anger att ”ett antal politiska mål beslutas inom varje perspektiv. De politiska 

målen är långsiktiga och kan leva över tid. I många fall kommer de politiska målen från 

redan beslutade dokument såsom till exempel "Framtidens hälso- och sjukvård", 

"Hållbarhetsprogrammet" och "Kulturplanen". Alla politiska mål fördelas ut och varje 

verksamhet får bara de mål som de berörs av. De verksamheter som kan och bör jobba i 

riktning mot ett mål tilldelas detta mål. Styrelser och nämnder kan skapa fler politiska 

mål och indikatorer än de som kommer från regionfullmäktige. Det finns även vissa 

regionövergripande indikatorer.  

 

Många regioner anger, liksom Sörmland, att det förutom budgeten finns ett flertal 

särskilda regionala måldokument. Ett exempel på det är Västra Götalandsregionen 

som har fyra måldokument som anger mål som ska bidra till att uppfylla visionen, Det 

goda livet. Dokumenten har regionen tagit fram tillsammans med kommuner, 

kommunalförbund och andra berörda parter, som statliga verk, högskolor och 

universitet och den ideella sektorn. De fyra måldokumenten är: 

 

▪ Kulturstrategi i Västra Götaland 2020-2023 

▪ Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

▪ Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen 

▪ Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 – hållbara resor i Västra Götaland. 

I måldokumenten anges ett stort antal mål. I sin budget för 2022 anger Västra 

Götalandsregionen tio prioriterade mål uppdelat på hälso- och sjukvård, regional 
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utveckling och medarbetare. I budgeten framgår inte tydligt vilka nämnder som berörs 

av vilka mål, utan det anges tydligare i den fortsatta budgetprocessen vid framtagande av 

respektive nämnds detaljbudget. I budgeten anges inte heller hur målen ska mätas utan 

indikatorer tas fram i särskild ordning. 

 

Flera andra regioner har likartade arbetssätt, att målen är kopplade till olika typer av 

regionala strategidokument/utvecklingsprogram. Ett exempel på det är Region 

Kronoberg. 

 

 
(Klippt ur Region Kronobergs budget för 2022) 

 

Region Värmland utgår från ”Värmlandsstrategin 2040” med långsiktiga mål för 

”territoriet Värmland”, dvs alla samhällsaktörer i länet. I budgeten består Region 

Värmlands målkarta av fyra strategiska målområden, så kallade effektmål. Under varje 

effektmål sorteras de nämndmål som bidrar till respektive mål in. Under nämndmålen 

formuleras sedan uppdrag och indikatorer i respektive nämndplan. Effektmålen är 

långsiktiga medan nämndmålen kan justeras varje år. 

 

En summering av kartläggningen visar att mängden mål och detaljeringsgraden varierar 

kraftigt om man enbart studerar regionernas budgetdokument. Som nämnts ovan har 

flera av regionerna kompletterande strategidokument som gör att så gott som alla 

regioner har många mål att styra efter. 

TYDLIGHET 

Är regionernas mål tydligt och konkret angivna eller är de mer allmänt hållna? Är de 

allmänna för regionen eller har mål riktats till specifika nämnder? 

  

Tydlighet och konkretisering varierar. Det framgår inte alltid tydligt vilken ambitionsnivå 

regionen har när man anger mål som ”hälso- och sjukvård av hög kvalitet”, ”nära och 

tillgänglig vård”, ”attraktiv region” med mera. Det är dock relativt stora skillnader 

mellan regionerna beträffande tydlighet. Som också framgått ovan finns det regioner 

som brutit ned målen i delmål som är något mer konkret beskrivna. Även indikatorer 

kan vara relativt detaljerade. 
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Kartläggningen visar att det i uppemot 50% av regionbudgetarna är svårt att tydligt läsa 

ut vilken ambitionsnivå som regionen har. Målbeskrivningarna är allmänt hållna och ofta 

beskrivna i relativt långa textstycken som avslutas med en förteckning på uppdrag till 

nämnder. Även uppdragen kan vara allmänna och det kan vara svårt att se vilka 

nämnder som de är riktade till. Påfallande ofta anges indikatorer för att mäta mål men 

inga målvärden som anger vad man vill uppnå, vad som är bra respektive mindre bra. 

 

Flera regioner anger i budgetdokumentet att mer detaljerade målvärden för de mål som 

beskrivs i budgeten ska anges i en särskild ordning, ofta som ett uppdrag till 

regionstyrelsen. Även indikatorer och målvärden för dessa kan hänskjutas till 

regionstyrelsen att hantera.  

 

Inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård är det enklare att vara konkret i 

målbeskrivningen än vad det är beträffande verksamhetsområdet regional utveckling. 

Kartläggningen visar att det inom regional utveckling tenderar att bli mer redogörelse av 

vilka aktiviteter regionen ämnar bedriva för att på sikt, och ofta på lång sikt, nå uppsatta 

mål. Det förefaller vara svårt att ange bra indikatorer för att mäta framgång i detta 

arbete. 

  

Nästan alla regioner beskriver i många och långa textstycken ett stort antal värdeord 

som ska känneteckna regionens utveckling och verksamhet. Vanligtvis är det ord som 

kvalitet, tillgänglighet, samverkan, attraktivitet, hållbarhet (ur många olika perspektiv), 

långsiktighet, närhet till service, engagerade medarbetare, tillit med mera. Även begrepp 

som ökad produktivitet och effektivitet, processorientering, omställning och omstart 

(efter pandemin) förekommer. 

 

Hur ser då typiska mål ut inom regionernas två huvudsakliga verksamhetsområden? 

Nedan följer några exempel: 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMÅL 

Region Dalarna: ”Ökad kvalitet.” I budgeten anges att varje nämnd ges i uppdrag att 

formulera mätbara mål som leder till höjd kvalitetsnivå avseende effektmålen så att 

regionplanen nås och man närmar sig visionen. Nyckeltal för målen arbetas fram per 

styrelse och nämnd. 

 

Region Gävleborg: ”Region Gävleborg ska organisera vården utifrån allmänhetens och 

patienternas behov. Sjukvården ska underlätta för delaktigheten hos patienterna så att de 

kan ta ett större ansvar för sin egen vård. Region Gävleborg ska erbjuda en effektiv och 

tillgänglig vård. Region Gävleborg ska bedriva en jämlik vård.” I budgeten anges att för 

att följa utvecklingen över tid ska professionen arbetat fram ett antal resultatindikatorer. 

Indikatorerna täcker inte in alla verksamheter inom målområdet. De indikatorer som har 
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valts bedöms dock ge information för att kunna göra generella bedömningar av 

utvecklingen för det aktuella målområdet. 

 

Region Jämtland Härjedalen: ”God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen …. 

samt hög tillgänglighet och kontinuitet.” I budgeten anges att uppföljning sker med hjälp 

av sex olika indikatorer. 

 

Region Jönköping: ”Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik 

hälsa, jämlik verksamhet och mångfald.” I budgeten anges att uppföljning sker med 

hjälp av systemmätetal. 

 

Region Kronoberg: ”Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god.” I budgeten 

anges att uppföljning sker med hjälp av fyra mätetal. 

   

Region Sörmland: ”Region Sörmland har en god jämlik hälsa i syfte att bli Sveriges 

friskaste län.” I budgeten anges att uppföljning sker dels med regionövergripande 

indikatorer, dels med nämndspecifika indikatorer. 

 

Region Uppsala: ”Hälso- och sjukvård som är effektiv och nära.” 

 

Nedan följer några exempel på regioner med relativt stor detaljeringsgrad i beskrivning, 

mätning, måltal med mera. Ibland konkretiseras en allmänt hållen målformulering med 

hjälp av detaljerade mål på det man följer upp.  

 

Region Stockholm 

 

 
 
(Klippt ur budgetbilaga till Region Stockholms budget för 2022) 

 

Detta är en av ca 20 indikatorer för målet om en hälso- och sjukvård av god kvalitet. 

Här anges detaljerade indikatorer, med utfallsmått för de senaste åren samt måltal för 

budgetåret och planperioden. Genom att ha många olika indikatorer för att mäta och 

följa upp ett mål kan man få en bättre bild av måluppfyllelse och eventuella brister och 

problem. 
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Region Uppsala 

 

 
 

(Klippt ur Region Uppsalas budget för 2022) 

 

Lite likt exemplet ovan från Stockholm. Ett övergripande mål som konkretiseras med 

måltal för en aspekt av effektiv och nära vård. Även här anges utfallsdata för de senaste 

åren samt ett måltal för budgetåret. Dessutom anges en motivering till val av indikator. 

Genom att ange en motivering klargör man varför detta är viktigt. 

 

Region Kronoberg 

 

 
 

(Klippt ur Region Kronobergs budget för 2022) 

 

Här är ännu ett liknande mål, men specificerad i ett processperspektiv. Här anges 

utfallsdata, mål för verksamhetsåret samt mål på lite längre sikt. Genom att ange 

målvärden på detta sätt kan man se regionens ambitionsnivå på kort och på lite längre 

sikt. 
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Region Jönköping 

 

 
 

(Klippt ur Region Jönköpings budget för 2022) 

 

Här mäter man egentligen en framgångsfaktor för att nå ett mål snarare än själva målet. 

Tanken är sannolikt att genom mätning av ett antal olika indikatorer för respektive 

framgångsfaktor kunna bedöma om man är på väg att nå målet (som är allmänt hållet). 

Här anges också kriterier för att ett mål ska anses vara uppnått (grönt) samt nästan 

uppnått (gult) och ej uppnått (rött). Genom att ange kriterier på detta sätt är det lättare 

att bedöma måluppfyllelse. 

 

REGIONUTVECKLINGSMÅL 

Region Dalarna: ”Bättre infrastruktur i hela Dalarna.” I budgeten anges att varje 

nämnd ges i uppdrag att formulera mätbara mål som leder till höjd kvalitetsnivå 

avseende effektmålen så att regionplanen nås och man närmar sig visionen. Nyckeltal 

för målen arbetas fram per styrelse och nämnd. 

 

Region Gotland:  ”Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla 

hållbara företag på hela Gotland.” I budgeten anges att uppföljning sker med hjälp av 

fem indikatorer. 

 

Region Kalmar: ”Region Kalmar län ska bidra till hållbar tillväxt i hela länet.” I 

budgeten anges att uppföljning sker med hjälp av fyra olika mått. 

 

Region Värmland: ”Effektmål: Hållbar organisation, minskat miljöavtryck.” I budgeten 

anges att under varje effektmål sorteras de nämndmål som bidrar till respektive mål. 

Under nämndmålen formuleras sedan uppdrag och indikatorer i respektive nämndplan. 
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Region Uppsala: ”Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor.” Fullmäktige 

beslutar om indikatorer. De strategiska målen är långsiktiga men varje år sätts nya 

målvärden för indikatorerna. 

 

Vad gäller regional utveckling har nästan alla regioner svårt att ange konkreta mål och 

måltal. Ofta saknas också indikatorer som kan sägas mäta det som målet omfattar. 

Indikatorer kan emellanåt mäta små delar av regionutvecklingsmål, men kanske inte säga 

så mycket om helheten. Det är vanligt att regionerna i budgetdokumenten istället för 

konkreta mål beskriver viktigare fokusområden och aktiviteter inom regional utveckling.  

 

Några regioner har dock försökt vara mer konkreta. I exemplen nedan anges att en 

förbättring/utveckling ska ske. Många andra regioner har liknande indikatorer/mått som 

mäter samhällsförändringar där många samhällsaktörer förutom regionen måste bidra 

för att målen ska kunna uppnås. Bedömningen av målen, och framförallt de aktiviteter 

som regionerna har arbetat med för att nå målen, kan bli svår att göra. 

 

Region Jönköping 

 

 
 

(Klippt ur Region Jönköpings budget för 2022) 

 

Här anger regionen ett antal effektmått och hur man mäter dom. Det långsiktiga målet 

(2024) är att det ska ske en utveckling/förbättring. Att ange måltal visar på ambitions-

nivån på det man mäter kopplat till ett mål. Måltal bör helst anges i absoluta tal. En 

förbättring är alltid en förbättring, men det är svårt att värdera om en liten förbättring är 

tillräckligt bra för att nå ett mål. 
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Region Kalmar 

 

 
 

(Klippt ur Region Kalmars budget för 2022) 

 

Lite likt föregående exempel men med kort och långt mål.  

 

En region som tar ett lite annorlunda grepp är Region Örebro som anger en 

ambitionsnivå i förhållande till andra närliggande regioner. En reflektion vid läsning av 

regionernas budgetdokument är att regioner sällan jämför sig med andra regioner.  

 

 
 

(Klippt ur Region Örebros budget för 2022) 
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I övrigt kan vi konstatera att det stora flertalet regioner har en låg detaljeringsgrad vad 

gäller mål inom regional utveckling. Fokus ligger oftast på ett stort antal uppdrag som 

förväntas bidra till att regionens mål uppnås. 

 

På sidorna 16-18 beskrev vi olikheter i politisk organisation och vilken inverkan det 

skulle kunna få på målstyrningen i regionerna. Vid vår genomgång noterar vi att det är 

påfallande ofta som mål inte är riktade till specifika nämnder utan förefaller vara riktade 

till hela verksamheten. I många regioner får det anses vara underförstått att till exempel 

regionutvecklingsmål är riktade till regionutvecklingsnämnden. Har en region endast en 

hälso- och sjukvårdsnämnd och inga andra nämnder inom hälso- och sjukvården så är 

det på samma sätt underförstått att vissa mål är riktade till en sådan nämnd. Likväl är det 

ofta oklart om mål också är riktade till regionstyrelsen. Det är också relativt ovanligt att 

bolagen nämns vad gäller målarbetet. 

 

I en del fall är det dock mer tydligt vilken nämnd som förväntas bidra till måluppfyllelse. 

Ett par exempel på det:  

 

Region Stockholm anger samtliga nämnder, bolag med mera som berörs av mål och 

indikatorer. 

 

 

 
 
(Klippt ur budgetbilaga till Region Stockholms budget för 2022) 

 

Region Norrbotten anger nämndansvar för sina mål enligt nedan. Här anges också hur 

respektive mål är kopplat till FN:s Agenda 2030-mål (mer om det i nästa avsnitt). 

 

 

 
(Klippt ur Region Norrbottens budget för 2022) 
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Många regioner styr snarare uppdrag än mål till specifika nämnder. Det är mer regel än 

undantag att nämndansvaret för mål inte framgår i budgetarna. Även om det kan vara 

svårt att tydligt ange nämndansvar för olika mål så blir innebörden av det att 

ansvarsprövningen försvåras.  

 

De regioner som har en beställar-/utförarmodell har svårare att tydligt rikta mål till 

nämnder. Målen är ofta riktade till både beställare och utförare. Även här kan det uppstå 

svårigheter i ansvarsprövningen.  

 

 

Iakttagelser i sammandrag 

 

▪ Regioners verksamhet är komplex och mängden mål och 

måldokument gör det svårt att få en överblick. 

▪ Ett flertal regioner har försökt illustrera i bilder vilka mål man har 

och hur man ska arbeta med målen, men det blir likväl ofta 

otydligt för läsaren. 

▪ Många regioner beskriver målarbetet med många och långa 

textstycken med värdeord som är allmänt hållna, men det är ofta 

svårt att utläsa mer konkret vad man har för ambitionsnivå, dvs 

vad man vill uppnå och vad man anser vara bra inom ett 

verksamhetsområde. Vad menas med hög kvalitet, god 

tillgänglighet, utvecklad samverkan, attraktiv region, hållbar 

region, engagerade medarbetare osv.? 

▪ Detaljeringsgraden varierar stort mellan regionerna. Några 

regioner beskriver mål på en mycket övergripande nivå, närmast 

att se som visionsnivå, medan en del regioner är mycket 

detaljerade i mål och ambitionsnivåer. 

▪ Målarbete är särskilt svårt inom regional utveckling där många 

olika samhällsaktörer påverkar utvecklingen.  

▪ Alla regioner gör olika trots att regioners verksamhet och uppdrag 

i allt väsentligt är lika (även om framförallt omfattningen varierar). 

▪ Regioner gör nästan aldrig jämförelser med varandra vid 

formulering av mål och ambitionsnivåer. I några enstaka fall anges 

att man ska bli bäst i Sverige. 
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Vår kommentar och bedömning 

”Budgeten är regionens viktigaste styrdokument”. Så skriver många regioner i sina 

budgetdokument. Borde då inte budgeten på ett tydligt och pedagogiskt sätt redovisa de 

långsiktiga strategiska mål som regionen har samt de mer kortsiktiga målen och 

fokusområdena som är prioriterade för det enskilda verksamhetsåret? Borde då inte 

dessa kortsiktiga mål och fokusområden vara konkret angivna så att politiken, 

medborgare och andra intressenter tydligt efter verksamhetsåret kan utläsa om målen 

uppnåtts, är på väg att uppnås eller inte alls kommer att uppnås? Så är inte alltid fallet, 

vilket vår kartläggning visat. 

 

På sidorna 13-14 beskrev vi vår syn på en effektiv målstyrning och ”krav” på struktur, 

systematik och tydlighet. Vår bedömning är att många regioner har gjort ambitiösa 

försök att skapa struktur och systematik i beskrivningen av verksamhetsmålen. Möjligen 

har man i en del regioner gått för långt i strukturering. En del regionbudgetar ägnar 10-

15 sidor åt att beskriva styrningen och hur olika komponenter i denna styrning hänger 

ihop. Emellanåt skapar det mer förvirring än klarhet. Struktur är bra, men i lagom doser. 

Budgetdokumenten hade vunnit på att en del sådana avsnitt hade lagts i bilagor. 

 

Vad gäller målbeskrivningar och detaljeringsgrad så har några regioner kommit ganska 

långt kring att ange långsiktiga mål, till och med mål som sträcker sig till 2030-talet. Vår 

bedömning är också att målarbetet till stora delar är balanserat vad gäller att ange mål för 

regionernas olika verksamhetsområden. Inom regionutveckling och serviceverksamheter 

av olika slag så finns en del regioner som ”tappar bort” delar av verksamheten genom 

att de inte träffas av något enda verksamhetsmål (annat är medarbetarmål).  

 

Flera regioner har också försökt ange mål i olika perspektiv utifrån styrkortsmodell. Vår 

bedömning är att det kan vara en framgångsfaktor att inte bara ange mål i ett 

medborgar-/patientperspektiv utan också i ett processperspektiv. Det ställer krav på en 

djupare analys av vad som krävs i verksamhetsprocesserna för att det ska vara möjligt att 

nå mål som satts i medborgar-/patientperspektiv. Systematiken i målarbetet kan därmed 

öka. Det gäller dock att försöka hålla det enkelt och inte skapa alltför komplexa 

strukturer. Vad gäller medarbetarperspektivet har de flesta regioner angett mål och som 

vi sett tidigare i kartläggningen har samtliga regioner finansiella mål. Förutsättningar för 

en mer balanserad styrning är därmed god i regionerna. 

 

Kartläggningen visar att regionerna kommit olika långt i tydlighet. Det finns många 

förklaringar till det, men vår bedömning är att det här finns en stor förbättringspotential, 

med en del ”lågt hängande frukter”. Nedan följer några tankar kring tänkbara 

förklaringar till de brister som noterats samt några förslag på utveckling och förbättring. 
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Målstyrning i regioner är utan tvekan svårt. Dels är verksamheten synnerligen stor och 

komplex. Det blir snabbt många mål och mycket uppföljning och mätning. Som 

framgått ovan har en del regioner löst detta med att i budgeten beskriva mål mer 

övergripande och att som komplement skapa en mängd specifika strategidokument för 

olika verksamhetsområden som innehåller mer konkreta mål och aktiviteter. Vår 

bedömning är att det visserligen är förståeligt att man gör så, men det resulterar i att ”det 

är svårt att se skogen för alla träd”. Hur hänger sådana strategidokument, och de mål 

som de innehåller, ihop med regionens övergripande mål? Vilka mål är egentligen 

styrande för verksamheterna?  

 

Å andra sidan finns det regioner som i sina budgetdokument försöker få med mål som 

riktar sig till alla verksamheter och delverksamheter. Ofta också med en stor mängd 

delmål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter. De blir visserligen till viss del tydligare att 

samla allt i ett dokument, men även en sådan lösning blir snabbt ganska oöverskådlig för 

läsaren och möjligen också för de verksamheter som berörs. Vad göra för att öka 

tydlighet? 

 

Vad gäller tydlighet i målformulering så finns det både bra och dåliga exempel. Om man 

sammanfattar målen utifrån SMARTA-principen som vi beskrev på sidan 13 så är vår 

bedömning enligt följande: 

 

▪ Målen är alltför sällan specificerade och tydligt beskrivna. Mål är ofta 

mer av visionskaraktär (god tillgänglighet, hög kvalitet etc.). 

▪ Målen är ofta svåra att mäta med konkreta indikatorer och mått. Delvis 

beror det på att målen är mångfascetterade. Det kräver en stor mängd 

olika mått för att mer totalt spegla ett mål och för att kunna bedöma 

måluppfyllelsen. 

▪ Målen är sannolikt i allmänhet accepterade i organisationen, men 

möjligen mer som långsiktiga målbilder att sträva efter än konkreta mål 

att arbeta emot i närtid. 

▪ Målen kan nog anses vara realistiska, men det är svårt att bedöma ifall 

målen formuleras i övergripande och allmänna termer. Kommer man att 

uppnå en god vård eller blir man en attraktiv region? Hur bedöma det? 

▪ Målen är ofta tidsatta för att gälla för verksamhetsåret, men inte alltid 

angivna på längre sikt än så (här finns dock många regioner som har 

korta och långa mål). 

▪ Målen får i så gott som i alla regioner i allt väsentligt anses vara attraktiva 

och något att eftersträva efter att uppnå. 
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Ett problem för regioner är att verksamheten är komplex och att det emellanåt är svårt 

att kunna särskilja huruvida regionen genom sina insatser har nått ett mål eller om 

samhällsutvecklingen i allmänhet gjorde att målet uppnåddes. Många regioner anger mål 

som regionerna har svårt att påverka. Det gäller särskilt området regional utveckling där 

en mängd samhällsaktörer sammantaget påverkar hur det går. Det bör ju i och för sig 

inte hindra en region att ange mål, men målen bör då vara mer specificerade och 

konkreta. 

 

Våra förslag 
Vi föreslår några åtgärder vad gäller struktur och detaljering för att skapa en mer effektiv 

målstyrning. 

 

▪ Ta fram ett strategiprogram med mer långsiktiga strategiska mål för regionen. 

Ta sikte på 2030-2040. Vilka är de 10 viktigaste målen ur ett sådant perspektiv? 

Hur ser verksamheten ut och hur upplevs regionen om man uppnår dessa 

långsiktiga mål? En förutsättning är att sådana mål kan formuleras på ett sätt som 

kan accepteras över partigränserna och således vara oberoende av skiften i 

politisk ledning. Dessa strategiska mål kan vara mer allmänt hållna. För varje 

strategiskt mål kan framgångsfaktorer anges som bidrar till att målen kan nås på 

sikt. Även delmål kan behöva anges med tidplaner på vad som ska vara uppnått 

vid olika tidpunkter. Strategiprogrammet skulle också kunna vara något som 

gäller i ”regionterritoriet”, dvs något som även kommunerna kan ha som 

utgångspunkt för sitt målarbete. Programmet bör då tas fram i samverkan. 

 

▪ Ta fram ett strategidokument för mandatperioden som anger delstrategier, 

fokusområden och mål för perioden. Dessa mål ska vara kopplade till 

strategiprogrammet och mer konkret ange ambitionsnivån, dvs vad ska mer 

konkret uppnås under mandatperioden. Ange måltal så långt det är möjligt. Att 

kunna bedöma måluppfyllelsen efter respektive mandatperiod är sannolikt något 

som medborgare (och revisionen) skulle behöva inom ramen för ansvars-

prövning.  

 

▪ Ange i budgeten för respektive verksamhetsår konkreta mål för respektive 

verksamhetsområde utifrån de mer långsiktiga målen i dokumenten ovan. 

Konkretisering blir svårt med få mål, men mängden mål bör begränsas så långt 

det är möjligt. Det finns mycket som är viktigt i regionernas verksamhet, men 

vad är viktigast att fokusera på under verksamhetsåret? Ange mål som regionen 

tydligt kan påverka. 

 

▪ Det behövs ofta andra strategidokument för verksamhetsområden, men se 

till att dessa är tydligt kopplade till strategiprogrammet och strategidokumentet 
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för mandatperioden. Den röda tråden mellan olika strategidokument måste vara 

tydlig och begriplig. 

 

▪ Använd tillräckligt många indikatorer per mål för att de sammantaget ska spegla 

graden av måluppfyllelse. Vid behov skapa indextal där en större mängd 

indikatorer räknas samman till ett index. Detta torde vara ganska enkelt att göra 

för hälso- och sjukvård, men också för mål som rör regional utveckling, 

medarbetare med mera. Mål måste kunna mätas och följas upp på ett relevant 

sätt för att vara meningsfulla. 

 

▪ Ange målen om möjligt så konkret att måltalen/ambitionsnivån framgår redan 

i målbeskrivningen. Använd tabeller som visar utfallet för de senaste åren samt 

målvärden på kort sikt och på lite längre sikt (exempel på några sådana tabeller 

har redovisats ovan). 

 

▪ Lär av andra regioner. Studera hur andra har byggt upp sin målstyrning. Det 

finns många goda exempel på struktur, systematik och tydlighet. 
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Samband mellan regioners mål och 

nationella och internationella mål 
 

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 

utveckling. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda världen mot 

en hållbar och rättvis framtid. Hållbarhet ses i tre dimensioner: den ekonomiska, den 

sociala och den miljömässiga. På global nivå följs målen upp med hjälp av drygt 230 

unika indikatorer. För den nationella uppföljningen används ytterligare ett 60-tal 

nationellt anpassade indikatorer24. De globala målen är därmed också Sveriges nationella 

mål. Nationella mål kan sedan preciseras mer detaljerat vad gäller till exempel miljömål 

med mera. 

 

 
 
(17 globala mål i FN:s Agenda 2030) 

 

I regeringens handlingsplan 2018-2020 för arbetet med Agenda 203025 anges att ”Sverige 

har en decentraliserad samhällsmodell där kommuner och landsting ansvarar för stora 

delar av samhällsservicen. Samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha koppling till den 

verksamhet som bedrivs på lokal och regional nivå.”  

 

I regeringens skrivelse från maj 2022 om Sveriges genomförande av Agenda 203026 

anges följande: ”Agenda 2030 tydliggör även att det är varje lands regering som har det 

huvudsakliga ansvaret för uppföljningen och utvärderingen av Agenda 2030 men för att 

 
24 https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/agenda-2030/ (Sidan läst den 9 januari 2023) 
25 Regeringskansliet: Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020. 
26 Regeringens skrivelse 2021/22:247, Sveriges genomförande av Agenda 2030, 19 maj 2022 

https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/agenda-2030/
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uppnå agendans mål krävs insatser och åtgärder från alla relevanta aktörer, inklusive 

civilsamhälle, arbetsmarknadens parter, näringsliv, forskning, högre utbildning, regioner  

och kommuner.” I skrivelsen noteras brister avseende en hållbar utveckling och i flera 

fall är det frågor som i stor utsträckning påverkas av bland annat kommuners och 

regioners insatser. Det gäller inte minst arbetet inom målområden såsom hälsa och 

välbefinnande, utbildning, hållbar infrastruktur och hållbara städer och samhällen.  

  

Regeringens handlingsplan för, och uppföljning av, Agenda 2030-målen visar på att 

vikten av regionernas arbete i enlighet med målen. Agenda 2030-målen bör därför vara 

betydelsefulla att beakta i regionernas budget- och målarbete. Genomgången av 

regionernas budgetar för 2022 visar att flertalet regioner inte har gjort någon sådan 

koppling i sina budgetar27. De tre storregionerna (Stockholm, Västra Götaland, Skåne) 

lyfter i stort sett inte alls Agenda 2030-målen i sina respektive budgetdokument. 

Exempel på regioner som lyfter fram Agenda 2030 är regionerna Kalmar, Norrbotten, 

Värmland, Östergötland, Uppsala, Jönköping och Örebro.  

 

Region Kalmar inleder varje avsnitt med en bild som visar på kopplingen till Agenda 

2030-målen. 

 

 

 
(Klippt ur Region Kalmars budget för 2022)  

 

Region Värmland avslutar respektive målavsnitt i budgeten med en hänvisning till 

Agenda 2030.  

 
27 Arbete med Agenda 2030-mål sker dock i många regioner i särskild ordning och kan då mer eller mindre 
vara kopplat till de mål som anges i regionernas budgetar. Hållbarhetsfrågor lyfts i alla regioners budgetar. 
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(Klippt ur Region Värmlands budget för 2022) 

 

I kartläggningen har vi också översiktligt studerat hur regioner i sina målformuleringar 

lyfter samverkansfrågor med andra regioner och med kommunerna. En förutsättning för 

att nå mål inom regioners hälso- och sjukvård är en välfungerande samverkan med den 

kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kartläggningen visar att 

regionerna oftast har mål som rör den egna hälso- och sjukvården och sällan mål som 

rör samverkan. Till stor del hänger det ihop med att mål ofta formuleras på en hög nivå 

utan någon riktig konkretisering (”God hälso- och sjukvård”, ”Tillgänglig vård med hög 

kvalitet” etc.). Samverkan sker sedan inom ramen för olika samverkansorgan med 

övergripande målformuleringar som ledning. 

 

Behovet av samverkan gäller i lika hög grad inom regional utveckling där en mängd 

samhällsaktörer påverkar utvecklingen. Kartläggningen visar att det i alla regioner finns 

mål som avser regional utveckling men att dessa ofta är allmänt hållna på en närmast 

visionär nivå (”Det hållbara samhället”, ”En attraktiv region”, ”Aktivt miljöarbete” etc.). 

Det är svårt att se de mer konkreta ambitionerna. Regionernas ansvar för 

regionutvecklingsfrågor är relativt nytt (förutom vad gäller Västra Götalandsregionen 

och Region Skåne som haft detta ansvar sedan 1999). Kartläggningen visar att 

regionerna ofta har många mål inom området, men att det ibland kan vara svårt att se 

vilken påverkan som enskilda regioner kan tänkas ha på frågor som rör tillväxt, miljö 

och klimat, arbetstillfällen etc. Andra samhällsaktörer har större påverkan på dessa 

frågor. Samverkan lyfts dock sällan. 

 

Det bör dock påpekas att flertalet regioner har särskilda hållbarhetsplaner, 

regionutvecklingsplaner etc. där mål, aktiviteter och indikatorer tydligare är kopplade till 

Agenda 2030-mål och till samverkan med andra regioner och kommuner.  
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Iakttagelser i sammandrag 

 

▪ Det finns några regioner som försökt koppla regionens mål till mer 

övergripande nationella och internationella mål. Flertalet gör det 

dock inte trots att regeringen ser kommunerna och regionerna som 

viktiga aktörer i arbetet med övergripande mål. 

▪ Samverkan som begrepp lyfts ofta i regionernas budgetar men det 

saknas mer konkreta mål kopplat till samverkan med andra, främst 

kommunerna. Detta trots att sådan samverkan sannolikt är en stor 

framgångsfaktor för att uppnå mål. 

▪ Samverkan sker dock, men i särskilda forum som inte alltid syns 

och lyfts fram i budgetar. 

 

 

Vår kommentar och bedömning 

Om nu regionens budget är det viktigaste styrdokumentet, borde då inte Agenda 2030-

målen lyftas fram lite tydligare? I och med att regeringen lyfter fram att kommuner och 

regioner är viktiga aktörer för att Agenda 2030-målen ska uppnås så är vår bedömning 

att kopplingen mellan regionens mål, strategier, fokusområden och handlingsplaner 

borde tydliggöras.  

 

Om dessutom framgång i regionernas arbete med mål i relativt stor utsträckning är 

beroende av samverkan och samarbete med kommunerna så borde samverkansfrågor 

lyftas tydligare i regionernas budgetar. Det är svårt att se hur regioner ska lyckas med 

mål som rör tillgänglighet till besök och behandlingar, effektiva vårdprocesser och hög 

kvalitet i hälso- och sjukvården utan hjälp av den kommunala hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Det är också svårt att se hur regionerna ska kunna arbeta effektivt med 

regionutvecklingsfrågor utan bra samverkan med kommuner. 
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Regionernas uppföljning i delårsrapporter 

och årsredovisningar 
 

Uppföljning av mål sker i delårsrapporter och i årsredovisning. Delårsrapporter lämnas 

vanligen per augusti månad. Många av regionerna har också mer eller mindre 

omfattande tertialrapporter per april månad och ibland också månadsrapporter eller 

kvartalsrapporter. Delårsrapporterna innehåller normalt en relativt detaljerad 

redovisning av utfall för verksamhet och ekonomi. Väsentliga händelser under perioden 

beskrivs. Uppföljning av mål och indikatorer redovisas. Samtliga regioner redovisar hur 

det gått med målarbetet. Regionernas rapportering skiljer sig åt främst vad gäller 

 

▪ hur detaljerat man rapporterar om mål, indikatorer och aktiviteter 

▪ hur man i delårsrapporten rapporterar resultat i form av måluppfyllelse kontra 

resultat av arbete med aktiviteter som förväntas bidra till att mål uppnås. I vissa 

fall saknas bedömning av måluppfyllelse helt. 

De tre stora regionerna skiljer sig åt ganska mycket i sin rapportering. 

 

Region Stockholm: Finansiella mål följs upp detaljerat i delårsrapporten per augusti 

2022 medan verksamhetsmål endast följs upp delvis. Regionen har en blandad 

detaljeringsgrad i redovisning av det som följs upp. I delårsrapporten följs 26 av 97 

indikatorer upp. Av dessa uppnår 17 indikatorer sitt målvärde i samband med 

delårsrapporten och bedöms uppnås för året. 7 indikatorer bedöms inte uppnås och för 

2 är det osäkert om de uppnås. Flertalet indikatorer avseende hållbar regional utveckling 

följs först i årsredovisningen. Ett exempel: 

 

 
 

(Klippt ur Region Stockholms delårsrapport per augusti 2022) 
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Västra Götalandsregionen: I regionens delårsrapport per augusti 2022 görs en 

bedömning avseende måluppfyllelse för regionens prioriterade mål (både 

verksamhetsmål och finansiella mål). Det ges också en relativt detaljerad beskrivning av 

de aktiviteter som bedrivits kopplat till respektive mål. I delårsrapporten redovisas delvis 

data för indikatorer som ligger till grund för målbedömning. Bilden nedan visar 

målbedömningen där grönt anger att mål bedöms uppfyllas och gult att mål endast 

delvis uppfylls. 

 

 
 

(Klippt ur Västra Götalandsregionens delårsrapport per augusti 2022) 

 

Region Skåne: Regionen anger i sin delårsrapport per augusti 2022 att bedömningarna 

av måluppfyllelse i delårsrapporten är av översiktlig karaktär och att en mera fördjupad 

analys av måluppfyllelsen sker först i samband med årsredovisningen. Detta motiveras 

utifrån att ett antal mål inte följs upp annat än på helårsbasis. Man anger dock utifrån 

utvecklingen under året att det krävs fortsatta åtgärder inom samtliga målområden för 

att god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås för 2022. Beträffande de finansiella 

målen görs en bedömning att de till stor del kommer att uppnås. I övrigt innehåller 

delårsrapporten i huvudsak beskrivningar av de aktiviteter som bedrivits inom olika 

verksamhetsområden för att uppnå regionens mål. I region Skånes uppföljningsplan för 

2022 anges att nämnderna i verksamhetsberättelser ska återrapportera och analysera 

resultat och effekter av genomfört arbete. Utifrån nämndernas respektive 
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ansvarsområden ska de göra en samlad bedömning av mål, insatsområden, delmål och 

uppdrag.  

 

Om vi sedan studerar några övriga regioner så finns det även där varierande 

detaljeringsgrad i rapporteringen av målarbetet. En del regioner har detaljerad 

rapportering i sina delårsrapporter, medan många regioner redovisar relativt översiktligt 

och med fokus på genomförda aktiviteter. Användning av indikatorer för att följa upp 

mål samt redovisning av resultat/utfall av arbetet varierar. 

 

Några exempel på detaljerad rapportering av målarbetet 

Region Jönköping: I delårsrapporten per augusti 2022 redovisar regionen detaljerat 

arbetet med mål. Redan i inledningen av rapporten redovisas måluppfyllelsen. Av de 30 

mål som fullmäktige angivit för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har 

16 mål (53 procent) helt eller delvis uppnåtts. Regionen anger att det är en försämring 

med 8 procentenheter jämfört med föregående år. 

 

 
(Klippt ur Region Jönköpings delårsrapport per augusti 2022) 

 

Redovisningen ger en översiktlig bild av utfallet avseende indikatorerna. En mer 

detaljerad redovisning ges sedan i olika avsnitt i rapporten. I rapporten beskrivs de 

uppdrag och aktiviteter som är kopplade till respektive strategiskt mål. För en del av 

uppdragen redovisas målvärden och utfall av mätning. Nedan visas ett exempel på det 

för målet Sveriges bästa offentliga arbetsgivare (ett mål som för övrigt flera av 

regionerna har). 
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(Klippt ur Region Jönköpings delårsrapport per augusti 2022) 

 

Som nämnts ovan (sidan 34) har Region Jönköping många mål, delmål, uppdrag och 

aktiviteter. I och med att så gott som samtliga dessa redovisas i delårsrapporten så blir 

rapporten mycket omfattande. 

 

Region Östergötland: Regionen gör ett flertal rapporter under året. Flera av 

rapporterna redovisar mål, fokusområden och uppdrag detaljerat. Delårsrapporten per 

augusti 2022 har en detaljerad redovisning av uppdrag som är kopplade till de beslutade 

målen för regionen. Ett exempel: 

 

 
 

(Klippt ur Region Östergötlands delårsrapport per augusti 2022) 

 

Här anges vilken nämnd som berörs av uppdraget (regionstyrelsen i detta fall) och status 

i arbetet med uppdraget samt lite information om vad som planeras framöver. 

Även de finansiella målen redovisas relativt detaljerat som exemplet nedan visar: 
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(Klippt ur Region Östergötlands delårsrapport per augusti 2022) 

 

En detaljerad redovisning görs också av så kallade styrtal. Ett exempel: 

 

 

 
 

(Klippt ur Region Östergötlands delårsrapport per augusti 2022) 

 

Region Uppsala: I delårsrapport per augusti 2022 anges att prognosen är att Region 

Uppsala uppnår målen för god ekonomisk hushållning 2022. De fyra finansiella målen 

kommer att nås och sex av de tio strategiska målen för de verksamhetsmässiga resultaten 

kommer att uppnås. En detaljerad genomgång av mål, indikatorer och uppdrag görs. I 

en bilaga finns en sammanställning över samtliga mål och indikatorer med en 

bedömning för alla mål samt för ca 80% av indikatorerna. En bedömning görs också 

avseende alla uppdrag (som är många till antalet). 
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(Klippt ur Region Uppsalas delårsrapport per augusti 2022) 

 

Region Sörmland: I delårsrapporten per augusti 2022 redovisas detaljerat 

uppföljningen av mål och indikatorer. En hel del indikatorer mäts enbart på helår och 

saknar därför mätvärden. Regionen gör en samlad bedömning av god ekonomisk 

hushållning och de mål som hänger ihop med det. Även i övrigt innehåller rapporten 

mycket verksamhetsdata. Beträffande resursperspektivet redovisas följande: 

 

 

 
 
(Klippt ur Region Sörmlands delårsrapport per augusti 2022) 
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Region Örebro: Regionen har i sin delårsrapport (per juli 2022) en mycket detaljerad 

redovisning av arbetet med mål. I ett särskilt avsnitt redovisas resultatet för effektmål 

och strategier med bedömning av status och utveckling. Regionen använder sig av 

färgsymboler och förändringspilar för att illustrera utfallet. Färger och pilar kan öka 

läsförståelsen. 

 

 

 
 
(Klippt ur Region Örebros delårsrapport per juli 2022) 

 

Regionen redovisar vilka aktiviteter som bedrivits under perioden och med data för de 

indikatorer man valt att mäta med. Noterbart är dock att det saknas data för stora delar 

av det som berör mål för regional utveckling. Exempel på hur redovisningen ser ut för 

några av de finansiella målen: 

 

 

 
 

(Klippt ur Region Örebros delårsrapport per juli 2022) 
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Regionen anger här utfall och bedömning av måluppfyllelse samt ger en beskrivande 

kommentar till det hela. Det ökar förståelsen för hur man tänkt vid målformuleringen 

och hur man bedömt utfallet kopplat till målen. 

 

Region Kronoberg: Regionen redovisar i sin delårsrapport per augusti 2022 

uppföljningen av regionens inriktningsmål som är kopplade till regionens fyra 

övergripande långsiktiga strategier. Inriktningsmålen har mätetal kopplade till sig för att 

indikera om Region Kronoberg rör sig i riktning mot målen. I redovisningen anges dels 

mål och utfall för 2022, dels utfall för 2020 och 2021. En kommentar lämnas också. 

Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut.  

 

 
 

(Klippt ur Region Kronobergs delårsrapport per augusti 2022) 

 

Även vad gäller uppdrag ges en detaljerad redovisning och en bedömning av status. 
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(Klippt ur Region Kronobergs delårsrapport per augusti 2022) 

 

Ett flertal regioner har liknande redovisning av uppdrag. 

 

Flertalet regioner redovisar målarbete och resultat samlat ur ett regionperspektiv. En del 

regioner har dock brutit ned redovisningen på nämndnivå. Ett exempel på det är Region 

Värmland som väger ihop de olika nämndernas bidrag till måluppfyllelsen och ser hur 

de har bedömt det hela. En redovisning på det sättet tydliggör nämndansvaret för 

måluppfyllelse. Effektmålet Trygga och nöjda invånare redovisas enligt följande: 

 

Blandade bedömningar av de centrala delarna inom effektmålet gör att effektmålet 

delvis uppnås för helåret 2022. Trots att flera nämnders resultatmål uppnås är det 

en låg måluppfyllelse för tillgänglighet inom hälso- och sjukvården som är en 

bidragande faktor till att effektmålet bedöms delvis uppnås för helåret 2022. Även 

kollektivtrafikens tillgänglighet och service bidrar till detta. 

• Regionstyrelsen bedömer att målet effektivt genomförande kommer att 

uppnås. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att målet bästa vårdkvalitet delvis 

kommer att kunna uppnås och att målet tillgänglig vård inte kommer att 

uppnås. 

• Kollektivtrafiknämnden bedömer att målet god tillgänglighet och service inte 

kommer att uppnås. 

• Kultur- och bildningsnämnden bedömer att målen ökad kunskap och 

bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället, ett varierat 

kulturutbud av hög kvalitet och fokus på ökad kulturell delaktighet och eget 

skapande samt stärkt folkhälsa och folkhälsoarbete med fokus på 

förutsättningar för hälsa kommer att uppnås. 

• Hjälpmedelsnämnden bedömer att målet god hjälpmedelsförsörjning utifrån 

individens behov kommer att uppnås 
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• Patientnämnden bedömer att målen stödja patienter och bidra till 

kvalitetsutvecklingen kommer att uppnås. 

Kost- och servicenämnden bedömer att målet kostnadseffektiv hållbar 

måltidsverksamhet med hög kvalitet, för god, jämlik och jämställd hälsa delvis 

kommer att uppnås. 

(Klippt ur Region Värmlands delårsrapport per augusti 2022) 

 

I många fall så visar regioner på svårigheter att redovisa utfall för mål och indikatorer då 

det saknas mätdata. Ett exempel som hämtats ur Region Norrbottens delårsrapport: 

 

 
 

(Klippt ur Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2022) 

 

Flertalet regioner ger kommentarer kring redovisningen. Vad gäller djupare analyser så 

varierar det. Det är sällan som det görs mer detaljerade avvikelseanalyser utan 

kommentarerna är oftast översiktliga i de fall mål och uppdrag inte följer plan. 

 

REDOVISNING AV MÅLARBETET I  REGIONERNAS ÅRSREDOVISNINGAR 

En översiktlig genomgång av regionernas årsredovisningar för 202128 ger följande bild: 

 

▪ Flertalet regioner gör en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning där 

man värderar måluppfyllelse avseende såväl finansiella mål som verksamhetsmål. 

▪ Några regioner har en detaljerad förteckning över mål och indikatorer och 

redovisar graden av måluppfyllelse. Exempel på det är regionerna Stockholm, 

Gotland, Kalmar, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland och 

Östergötland. Region Örebro har en detaljerad textbeskrivning avseende mätning 

och utfall för respektive indikator. I något fall är det möjligen mer fokus på 

 
28 Årsredovisningarna för 2022 publiceras först i mars-april 2023 så vi har studerat föregående års 
årsredovisningar för att få en bild av hur målarbetet redovisas. Vår genomgång bygger på ett antagande om 
att årsredovisningarna för 2022 är ungefär likartat uppbyggda som för 2021. 



 

Kari Aartojärvi, KB Revision AB 

58 

redovisning av om målvärden för indikatorer har uppnåtts än om mål har 

uppnåtts. 

▪ Några regioner redovisar inte detaljerat indikatorerna, men kan ange andel/antal 

indikatorer med utfall som når uppsatta målvärden. Ett exempel på det är Region 

Västerbotten. 

▪ Många regioner har valt att med hjälp av färgskalan grönt, gult, rött ange graden 

av måluppfyllelse. Noterbart är att många regioner bedömer att mål är delvis 

uppfyllda/på väg att uppfyllas (gult).   

▪ Några regioner har en mer allmän beskrivning och bedömning av måluppfyllelse 

där det ibland är svårt att i årsredovisningen utläsa vilka data som bedömningar 

grundar sig på.  

▪ Många regioner har detaljerade beskrivningar och analyser av fokusområden, 

uppdrag eller aktiviteter. Några exempel på det är Region Jönköping och Västra 

Götalandsregionen. Många regioners årsredovisningar har starkt fokus på att 

redogöra för alla de aktiviteter som bedrivits under året för att uppnå mål. 

▪ Några regioner har fokuserat redovisningen på ett fåtal fokusområden av mer 

strategisk betydelse med uppföljningsdata avseende indikatorer med mera. 

Exempel på det är Region Halland, som utöver det också redovisar viktigare 

kvalitetsindikatorer för olika verksamhetsområden. 

▪ Några regioner bedömer också om bolagen uppfyllt mål enligt bolagspolicy och 

ägardirektiv. Ett exempel på det är Region Örebro, som dessutom har ett avsnitt 

som beskriver nämndernas måluppfyllelse. 

▪ I årsredovisningarna saknas ibland mätning och uppföljning av en del indikatorer, 

vilket gör att värdering av måluppfyllelse inte kunnat göras. 

▪ Några regioner har en redovisning av hur man bidrar till målen i Agenda 2030. 

Exempel på det är Region Gävleborg, Region Värmland och Region 

Östergötland.  

 

Iakttagelser i sammandrag 

 

▪ Regionernas rapportering av målarbetet och resultat/utfall i 

delårsrapporterna varierar 

o vad gäller omfattning och detaljeringsgrad 

o vad gäller redovisning av måluppfyllelse, redovisning av 

utfall för indikatorer och redovisning av uppdrag och 

aktiviteter för att uppnå mål. 

▪ En del delårsrapporter är på en så övergripande nivå att det torde 

vara svårt att bedöma framgång i regionens arbete med mål och 

med god ekonomisk hushållning. 

▪ Å andra sidan är en del rapporter så detaljerade att det är svårt att 

få en överblick. Även här kan det därmed vara svårt att få en 
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samlad bild av regionens målarbete. Man riskerar att drunkna i 

detaljerna. 

▪ Graden av måluppfyllelse anges inte alltid utan ofta görs 

bedömningar av utfallet avseende fokusområden, uppdrag, 

aktiviteter eller indikatorer. Det är inte alltid lätt att utläsa om mål 

kommer att uppnås. Ofta beror det på att målen är av mer 

långsiktig inriktningskaraktär och dessutom allmänt hållna. Det är 

helt enkelt svårt att bedöma om regionen har en ”God vård”, en 

”Attraktiv region” osv.   

▪ I delårsrapporterna saknas ofta uppföljning av indikatorer med 

hänvisning till att det mäts på årsbasis. Även i en del 

årsredovisningar saknas uppföljning av flera indikatorer. 

▪ Utfall och bedömning avseende finansiella mål rapporteras i stort 

sett alltid detaljerat. 

▪ Utfallet avseende verksamhetsmål varierar. Hälso- och 

sjukvårdsmål redovisas betydligt mer detaljerat än mål inom 

regional utveckling. Inom det senare området saknas ofta bra 

indikatorer och mätetal.  

▪ Regioner som arbetar enligt styrkortsmodell med mål i olika 

perspektiv redovisar oftast uppföljning och mätning mer detaljerat. 

Vanligtvis rapporteras indikatorer i respektive perspektiv. 

▪ Många regioner använder färgskalan grönt-gult-rött i sin 

bedömning av måluppfyllelse eller bedömning av resultat av 

uppdrag eller resultat avseende indikatorer/mått. Det är begripligt 

och lätt att förstå för läsaren. Ett problem kan dock vara att man i 

bedömningen ofta landar på gult, dvs att mål delvis uppnåtts eller 

att målvärden för indikatorer är på väg att uppnås. Med en 

fyragradig skala hade man varit tvungen att tydligare ta ställning 

på skalan bra-dåligt. 

▪ Djupare analyser av avvikelser från budget och plan saknas ofta. 

 

 

Vår kommentar och bedömning 

Vår genomgång av delårsrapporter och årsredovisningar visar att många regioner gör 

stora ansträngningar i att redovisa målarbetet på ett pedagogiskt sätt. Vår bedömning är 

dock att regionerna kan utveckla sitt arbete. Delårsrapporter och årsredovisningar bör 

vara speglingar av budgeten. Om budgeten anger mål, fokusområden, uppdrag, 

indikatorer och aktiviteter så borde delårsrapporter och årsredovisning översiktligt 

redovisa hur arbetet har gått. Dilemmat för regionerna är att verksamheten är komplex. 

Det är många mål, uppdrag med mera och en redovisning som ska kunna ge en god bild 

av resultatet av arbetet tenderar att bli omfattande och svåröverskådlig. Några regioner 
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har haft en ambition att i detalj redovisa arbetet med alla budgetuppdrag. Problemet 

med det är att delårsrapporter och årsredovisningar blir tunglästa och att man drunknar i 

detaljer.  

 

Några råd som vi vill ge är: 

 

▪ Redovisa finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning med kortfattade beskrivningar av 

o målen 

o bedömning av måluppfyllelse 

o indikatorer som stöder bedömningen (målvärde samt årets utfall och 

jämförelser några år bakåt i tiden) 

o övrig data som stöder bedömningen 

o viktiga aktiviteter, beskrivna i punktform, som bidragit till måluppfyllelse. 

o kortfattad förklaring ifall mål inte uppnås 

o en sammanfattande text om regionens bedömning av god ekonomisk 

hushållning. 

▪ Redovisning av måluppfyllelse kan med fördel ske med hjälp av färgsymboler. 

Använd då en fyra-gradig skala så att måluppfyllelsen tydligare framgår på en bra-

dålig-skala. 

▪ Redovisning av måluppfyllelse handlar om att redovisa om målen uppnåtts eller 

inte. Det handlar inte om att redovisa om målvärden för indikatorer uppnåtts 

(även om det också är intressant information och med fördel kan finnas med som 

stöd för målbedömningar). 

▪ Sammanfatta de viktigaste uppdragen. En mer total redovisning av 

genomförandet av uppdrag kan med fördel läggas i en bilaga 

▪ Om indikatorer är svåra att mäta till och med på årsbasis så bör andra indikatorer 

väljas. Det är inte meningsfullt att ha indikatorer som inte mäts. 

▪ I kommunallagen (6 kapitlet 6 §) anges att ”nämnderna ska var och en inom sitt 

område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt…”. Redovisa därför kortfattat respektive nämnds 

måluppfyllelse för de mål som nämnderna har arbetat med. 

▪ Lär av andra. I vår kartläggning har vi noterat många goda exempel på hur 

målarbetet kan redovisas. 

Och slutligen en reflektion: 

 

▪ Kan man bedriva ett effektivt målstyrningsarbete om den första rapporten av 

resultatet av arbetet kommer först i delårsrapporten per augusti? En sådan 

rapport behandlas i regionstyrelsen och i regionfullmäktige i slutet av oktober 

eller början av november. Beslut om eventuella åtgärder för att rätta till avvikelser 

kan knappast hinna få effekt under verksamhetsåret. Borde man inte ha en 

delårsrapport även på våren (vilket en del regioner har)? 
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NBilaga 1 – De tre stora regionernas politiska organisation 

 

 

 
 
(Bild hämtad från Region Stockholms websida) 

 

 

 
Region Skånes politiska organisation 

 

 
 
(Bild hämtad från Region Skånes websida) 
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(Bild hämtad från Västra Götalandsregionens websida) 

 

Observera att det sker en del förändringar i regionernas politiska organisation inför 

mandatperioden 2023-2026.  

 

 

 

 

 


