
Varje organisation behöver anpassa vilka mål som lämpar sig bäst för just dem i förhållande 

till vad det är för verksamhet som bedrivs. Det finns mål för olika nivåer och mål i 

förhållande till komplexitet och mätbarhet.  

Mål kan beskrivas som framtida önskvärda tillstånd. Tillstånden kan vara resultat, händelser 

eller processer (pågående skeenden). Alla mål ska kunna mätas eller följas upp. Ni ska veta 

vilka effekter ni ska uppnå med målet och när ni uppnått dem. 

Det finns olika typer av mål: processmål, lärmål, inriktningsmål, effektmål, resultatmål osv.  

Det viktiga är att sätta mål som passar för områdets komplexitet och mätbarhet. 

Långsiktiga mål: visionära, övergripande mål som uttrycker en riktning eller ett önskat 

läge. Uppnås på längre sikt: 3-5, 5-10 år eller längre. Uppnås i förhållande till uppdrag och 

vision. Ska vara möjliga att påverka och bryta ner i delmål för att kunna leda till förändring. 

Delmål: mål som brutits ner i förhållande till det långsiktiga målet. Ska uppnås under en 

kortare tid, t.ex. 1-2 år. Delmålen bör vara mer specifika än de långsiktiga målen och uppnås 

inom en angiven tid. 

Olika typer av delmål: 

• Resultatmål som är inriktade på ett specifikt resultat, kan ofta mätas i siffor. Passar 
mål som inte är så komplexa, som går att mäta kvantitativt (bocka av)  

• Lärandemål som handlar om kompetensutveckling – uttrycker vad vi ska kunna. 

• Processmål som handlar om att uppnå ett önskat tillstånd, till exempel beteenden 
eller hur vi upplever någonting. 

 

Det finns olika teorier om mål. En etablerad sådan är är Locke och Lathams 

målsättningsteori. Den tar upp några förutsättningar för att lyckas med målen: 

• Målen ska vara accepterade av den grupp som ska uppnå dem 

• De ska vara högt uppsatta men ändå realistiska 

• Feedback är ett av de viktigaste elementen för att målsättning ska fungera som något 
motivations- och prestationshöjande  

• I övrigt behöver mål vara SMARTa (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, 
tidssatta). 



Ofta är det en styrelse och en ledning som sätter de övergripande målen. Det är 

verksamheten som ska arbeta med att nå målen och då är det där de ska brytas ner och 

återkopplas. Därför är det viktigt att medarbetarna får vara delaktiga i att sätta delmål för 

sina arbetsgrupper och även sina individuella mål.  

TRS rådgivare kan vara en resurs i målarbetet och hjälpa er att komma igång med att 

formulera mål. Kontakta oss gärna för en dialog om hur vi kan hjälpa till. 

 

 

 


