
Välkomna!
BRP+ kontaktpersoner, 

9 december 2019 



Programmet
10.00 Välkommen och introduktion till dagen, Karin Liljeberg-Trotzig, Reglab

10.30 Ny fart i BRP+ Vad är på gång? 
• Utredning av ägarskap och förvaltning
• Utredning av subjektiva mått
• Utveckling av kapitalstockarna 
Karin Liljeberg-Trotzig, Reglab och Johanna Giorgi, Tillväxtverket

12.00 Lunch

13.00 Vad händer omkring BRP+ i era regioner?
Erfarenhetsutbyte i dialogform

14:00  Kaffe 

14.15 Frågeställningar att arbeta vidare med 

14:45 Avrundning 

15:00 Avslut 



In-checkning! 

• Min relation till BRP+
• Bra hållbarhetstips i advents- och 

juletid



Några nya?

Behöver vi ta en info om Reglab och BRP+?



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



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



BRP+
Det svenska mätsystemet 

för livskvalitet



Pengarna eller livet
BNP/BRP räcker inte.
BRP+ kompletterar genom att mäta 
förutsättningar för livskvalitet.



Hur har vi det nu och hur vill vi ha det i framtiden?
Hur har vi det jämfört med andra?



2012 20182016 20191967 2014 2020

Living 
Standards 
Framework

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

2008

Stiglitz-
kommission
en

OECD, EU-
kommissionen



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



Mer info: 
www.reglab.se/brp/

www.brpplus.se (öppna i Chrome) 

http://www.reglab.se/brp/
http://www.brpplus.se/


Utvecklingsprojekt 2019-
2020Finansieras av samtliga regioner och Tillväxtverket (50/50)

Ägarskap och teknisk förvaltning
• Utredning pågår

Utveckling indikatorer och mätetal
• Subjektiva mått
• Översyn ”Hållbarhet över tid”, dvs kapitalen

Stöd till användning och implementering 
• Fördjupad analys av hållbarhet över tid
• Kommunikation, uppdatering material och hemsida
• BRP+ nätverk



Utredning ägarskap och förvaltning

• Utredning: systemägare, utvecklingsråd, tekniskt ansvarig
• Process i Reglabs styrelse
• Tillväxtverket eller SKL
• Kolada eller SCB
• Förslag till Regional kontakt 23-24/1?
• Beslut på Reglabs årsmöte 27 februari?
• Komma igång operativt 2021

• Vad är viktig att tänka på/ta hänsyn till 
utifrån ert perspektiv?

• Vilken är den bästa vägen för att göra BRP+ 
mer användarvänligt och tillgängligt för fler?



Utredning subjektiva mått

• Arbetsgrupp 
• Efter en första genomgång har vi några förslag…• Vad är viktig att tänka på/ta hänsyn till 

utifrån ert perspektiv?
• Medskick?



Utveckling av kapitalstockarna

• Upphandling 
• Översyn av logik, teori och urval av data i de fyra kapitalstockar. 
• En mer pedagogisk berättelse
• Uppdatering av data (både livskvalitet och hållbarhet över tid). 
• Analys med fokus på hållbarhet över tid.
• Framtagande av bildmaterial för regioner som visualiserar hållbarhet 

över tid
• Projektledare ansvarig för processen. Konsulten ansvarig för ta fram 

underlag. Utförs ihop med Reglabs medlemmar och relevant expertis.

• Hur vill ni involveras? 
• Har ni tips på bra forskare, experter att 

samarbeta med? 
• Agenda 2030?



Vad händer i regionerna?

• Hitta någon att prata med!
• Intervjua varandra i 10 min (byt efter 10 min)
• Återberätta vad din kollega har sagt för övriga gruppen
• Kan vi lära något av varandra?



Framtiden!

• Hur ofta ska vi ses?
• Hur vill ni bli involverade i processen om framtidskapitalen?
• Kan vi bredda delaktigheten. Ta med kollegor? När lämpligt?
• Hur får utfallen i BRP+ att få genomslag i beslut på regional nivå?
• Frågor som hänger i luften?



Ut-checking
- Från den här dagen tar jag med 

mig…

Tack för idag!


