
Välkomna! 

BRP+, Arbetsgrupp subjektiva mått 



10:00 Välkomna! Presentationsrunda/check in. 
10:30 Kort om Reglab och arbetet med BRP+ 
10:45 Vi jobbar oss igenom de subjektiva måtten i indikatorlistan. 
11:45 Lunch
12:30 Vi jobbar oss igenom de subjektiva måtten i indikatorlistan. 
14:00 Fika
14:15 Vad behöver vi ta reda på? Fördelning av arbete. Avstämning via  

Skype om möjligt innan 9/12.
15:30 Avslut senast

Dagens upplägg Börjar med lågt hängande frukter



• Vem är duJ
• Vilken är din 

erfarenheter av BRP+?
• Hur har BRP+ landat i 

din organisation (eller 
inte landat)?

Check in



REGLAB
Ett forum för regional 

utveckling



Kunskaps- och kompetensutveckling inom regional utveckling

Ägare: Sveriges regioner, Tillväxtverket, Vinnova, SKL

En neutral arena – flernivåsamverkan i praktiken 

Vi möter 600-700 regionala utvecklare varje år!

Reglab



Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Sörmland
Region Norrbotten 
Region Skåne
Region Stockholm/Storsthlm
Region Kronoberg

Region Uppsala
Region Blekinge
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Västra Götalandsregionen
Region Örebro län
Region Östergötland
Sveriges kommuner och landsting
Tillväxtverket
Vinnova

Reglabs medlemmar



Tillväxtanalys
ESF-rådet

Boverket

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhälsfrågor, MUCF
Myndigheten för yrkeshögskolan

Trafikverket
Mälardalsrådet
Norrbottens kommuner
Familjen Helsingborg
Folkbildningsrådet

IF Metall
Distriktssentret (NO)

Nordregio
Centrum för regional analys, GU
Centrum för regionalt 
samhällsbyggande, KaU
Luleå tekniska universitet/ETS
Centrum för kommunstrategiska 
studier, CKS

Sweco strategy

WSP Sverige analys & strategi

Ramboll management consulting

Oxford research

Reglabs partner



Formellt projekt – arbetar föreningsliknande

Årsmöte varje år i februari

Styrelse – strategiskt ansvar

Medlemsgrupp – ansvarar för aktiviteter

Verksamhetsledare – operativt ansvar

Reglab-partner – delta men inte styra

Projektägare: SKL, inkl. arbetsgivaransvar

Organisation



Delaktigheten

Nyttan 

Labbet – möjligheten att experimentera

Nätverken – relationerna

Flexibilitet – Reglab är pragmatiskt och obyråkratiskt

Fokus på lärande

En neutral arena

Reglabs styrka



2012 20182016 20191967 2014 2020

Living 
Standards 
Framework

BNP mäter i stort sett allt, 
utom det som gör livet 
något värt.



MÅL 17:19
”Till 2030 bygga vidare 
på befintliga initiativ för 
att utveckla mått på 
framsteg som görs mot 
hållbar utveckling som 
kompletterar BNP”





Utvecklingsprojekt 2019-2020

Finansieras av samtliga regioner och Tillväxtverket 
(50/50)

Innehåll projektplan:
• Fastställa ägarskap och teknisk förvaltning av databasen. 
• Fortsatt utveckling av indikatorer och mätetal.
• Stöd till användning och implementering. 



Ta fram ett tydligt förslag omkring hur datamaterialet i BRP+ 
långsiktigt ska: 
1) Ägas och förvaltas
2) Tillgängliggöras, uppdateras och visualiseras
3) Komma till nytta i regionerna genom tillgång till teknisk support. 

Möjliga ägare/förvaltare:
• SKL/Kolada
• Tillväxtverket
• SCB

Mål för utredning om ägarskap och förvaltning

Systemägare Tillväxtverket
Finansiärer, övergripande ansvar 

drift, användning, utveckling

Ämnesansvarig SKL
Sakkunskap, teoretisk utveckling, 

analysstöd, ev. medfinansiär?

Tekniskt ansvarig RKA
Hantera data, uppdatera Kolada



Projekt- och processledning

Ägarskap och teknisk 
förvaltning

Utredning ägarskap och 
teknisk förvaltning av 

datamaterial samt tekniskt 
stöd till användare rörande 

innehållet (beräkningar, index, 
datakällor, tolkningar). 

Utredningen inkluderar även 
visualiseringslösningar.

Utveckling indikatorer 
och mätetal

Uppdatering av indikatorlista 
samt beskrivning av 

mätsystemet i rapporten: 
”Mätsystem för långsiktig 

livskvalitet i svenska regioner”
Utveckling förslag på 

subjektiva mått

Stöd till användning 
och implementering 

Fördjupad analys av hållbarhet 
över tid inkl. översyn 

kapitalstockar
Kommunikation, BRP+ nätverk, 

mm



Välkommen att kontakta mig för 
frågor eller synpunkter!

Karin.liljeberg.trotzig@skl.se

072-727 14 15

Mer info: www.reglab.se
www.brpplus.se

mailto:Karin.liljeberg.trotzig@skl.se
http://www.reglab.se/
http://www.brpplus.se/


T 1. Upplevd delaktighet

Andel invånare som känner sig som delaktiga i samhället  


