INBJUDAN Lärprojekt

BRP+ − regionala analyser
BRP + är ett mätsystem för hållbar utveckling på regional nivå som utvecklats
av Reglabs medlemmar. Systemet ger en helhetsbild av tillståndet i regionen
och visar regionernas förmåga att skapa livskvalitet för medborgarna i dag ‒
och för framtida generationer.
Nu bjuder Reglab och Tillväxtverket in till nästa steg av BRP+: ett lärprojekt
under 2018 där vi går vidare med implementeringen av BRP+ i det regionala
utvecklingsarbetet. Syftet är att öka användningen och förmågan att arbeta
med BRP+, genom fördjupade och jämförande analyser som kopplar till
relevanta frågeställningar i respektive region.

Sista anmälningsdag är 3 april 2018.

Bakgrund. BRP+ är ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, utvecklat av Reglabs

medlemmar och lanserat i sin första version 2016. BRP+ baserar sig på OECDs Better life
index och innehåller två delar:



En del som visar på utfallet för livskvalitet i dag inom tolv områden/teman.
En del som visar på hållbarhet över tid genom att visa hur tillgångarna påverkas
utifrån fyra typer av kapital – natur, ekonomiskt, socialt samt humankapital.

All information om BRP+ finns samlat på www.brpplus.se, där finns också de första
visualiseringarna av siffrorna (även hos Reglab och Tillväxtverket). Under 2017 har en
översyn av systemet gjorts, med vissa justeringar av indikatorerna. Tillväxtverket har också
gjort en första större analys av vad BRP+ säger om livskvaliteten i svenska kommuner och
regioner som presenteras på Reglabs årskonferens i mars 2018.

BRP+ och Agenda 2030
Det finns många mätsystem som tangerar BRP+, till exempel Regeringens välståndsmått.
Men BRP+ är det enda heltäckande systemet för att mäta hållbarhet i svenska regioner, ned
på kommunal nivå, och som också kan visa jämförelser mellan regioner och kommuner.
BRP+ syftar till att ge en bredare systemsyn, och ligga till grund för strategiska överväganden
och prioriteringar. Tillsammans med andra indikatorer kan BRP+ också vara en del av
regionens samlade uppföljning.
Helhetsperspektivet i BRP+ har en tydlig koppling till Agenda 2030 som uppmanar till att
implementera utvecklingsmått som kompletterar BNP. Med sitt breda perspektiv på hållbar
utveckling är BRP+ ett mått som passar väl in i arbetet med Agenda 2030.

Det finns ett stort intresse för att använda BRP+ från svenska regioner, men också från
kommuner och statliga myndigheter. Samtidigt är systemet komplext och kräver en hel del
fördjupning, för att komma till nytta.
Därför bjuder Reglab och Tillväxtverket in till ett lärprojekt för att fördjupa de regionala
analyserna och ta ytterligare ett steg för att öka användningen av BRP+. Lärprojektet
kommer att utgå från de övergripande analyserna som gjorts av Tillväxtverket, och gå vidare
med regionala fördjupningar inom olika delområden.
Lärprojektet riktar sig i första hand till regionala analytiker, som får möjlighet att arbeta med
analyser av sin egen region. Med analyserna som underlag, diskuterar vi sedan hur BRP+
kan användas på hemmaplan, inom olika områden och för olika målgrupper.
Varför. Lärprojektets syfte är fördjupa de regionala analyserna av BRP+. Det förväntade

resultatet av lärprojektet är:
 En förtrogenhet med systemet BRP+.
 Fördjupade regionala analyser och jämförelser.
 Ökad kunskap om hur BRP+ förhåller sig till andra mätsystem.
 Ökad kunskap om hur BRP+ kan användas i olika sammanhang.

Vem. Målgrupp är regionala analytiker och motsvarande. Lärprojektet är inriktat på praktiskt

analysarbete, därför krävs förkunskaper i excel och andra analysverktyg. Reglabs
medlemmar och partner kan delta med 1-2 personer/organisation.
Hur. Deltagarna förväntas arbeta praktiskt med analys av indikatorerna i BRP+, både vid de

gemensamma workshoparna och i eget hemarbete. Lärprojektet leds av Johanna Giorgi,
Tillväxtverket, och Emma Andersson, Sweco. De ansvarar tillsammans med deltagarna för
att lägga upp arbetet.

Program och tider
Lärprojektet träffas vid fyra tillfällen under 2018-19, Samtliga workshopar är i Stockholm.
Den preliminära programstommen ser ut så här, men innehållet kan förändras i samråd med
deltagarna:


Workshop 1, den 17 maj
Introduktion av mätsystemet och resultatet av analysrapporten, start av det egna
analysarbetet.
‒ Om BRP+ och behovet av bredare mått på samhällsutveckling.
‒ Presentation och diskussion av 2018 års analysrapport, som bland annat visar på
samband och resultat utifrån olika visualiseringar, kommungruppsindelningar mm.
‒ Dialog: Relevanta regionala frågeställningar
‒ Hemuppgift: Formulera frågeställningar för den egna regionen.



Workshop 2, den 19 sept
Aktivt arbete med regionernas egna analyser.
‒ Erfarenhetsutbyte hemuppgift.
‒ Analyslabb: Påbörja arbetet med fördjupade egna analyser utifrån
statistikunderlaget. En statistikexpert med god kunskap om BRP+ finns med som
stöd.
‒ Hemuppgift: Färdigställa den egna regionens analys.



Workshop 3, den 7 nov
‒ Presentation och diskussion av de regionala analyserna.
‒ Kommunikation och visualisering ‒ hur gör vi analyserna kommunikativa?



Workshop 4, den 6 dec
Presentation av de regionala analyserna för en större målgrupp. Till denna workshop
inbjuds också regionala strateger, RUS-nätverket m fl.
‒ BRP+ som verktyg i olika sammanhang.
‒ Nyttan av BRP+ för olika målgrupper.
‒ BRP+ och de regionala utvecklingsstrategierna, Agenda 2030 mm.

Kostnad. Kostnaden för att delta i studien är 16 000 kronor per Reglab-medlem och partner

(inte per person). Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att minst tio
medlemmar/partner deltar (se bilaga).
Anmälan. Anmäl din organisation och namn på deltagarna senast 3 april på Reglabs webb

eller via följande länk.
Mer information. All information och dokumentation om lärprojektet samlas på

www.reglab.se/projekt/brp
För ytterligare upplysningar, kontakta:
Johanna Giorgi, Tillväxtverket, johanna.giorgi@tillvaxtverket.se
Karin Botås, Reglab: karin.botas@skl.se

