
BRP+
Det svenska mätsystemet 

för livskvalitet



Genomförda aktiviteter

• Teknisk rapport
• Presentationsmaterial
• Subjektiva mått
• Träff med regionerna



Pengarna eller livet
BNP/BRP räcker inte.

BRP+ kompletterar genom att mäta 
förutsättningar för livskvalitet.



Översyn av indikatorer och analys av 
kapitalstockar i BRP+

• Februari-november 2020

Översyn av logik 
och urval av data

Uppdatering av 
data, 

dokumentation

Analys med fokus 
på hållbarhet över 

tid 

Bildmaterial



Hur har vi det nu och hur vill vi ha det i framtiden?
Använder vi våra resurser på bästa sätt?



Annat på gång

SVT
• BRP+ Sverigebilden
• Tillgång till databasen-test
• Brev till BRP+ kontaktpersoner
• Vidare samarbete-beslut och avtal

Dialog med forskare och experter, 
omvärldsbevakning nationellt och 
internationellt (NZ, Holland, Wales, 
Island)

Konferenser
Mötesplats social hållbarhet, 12 maj

Regional utveckling 2020, 13 maj
Kunskapskluster för nya 

värdeberäkningsmetoder för 
samhällsbyggandet , RISE



Ägarskap och förvaltning 

• Ur minnesanteckningar 21/11: ”Styrelsen betonade vikten av att säkra en 
långsiktigt lösning, som involverar alla de berörda parterna.” 

Styrgrupp Reglabs styrelse

Övergripande systemansvar Tillväxtverket eller SKR

Utvecklingsråd Samtliga nyckelaktörer

Tekniskt ansvarig RKA/Kolada eller SCB



SCB som tekniskt ansvarig?

• Intresserade av mätsystemet

• Ej aktuellt att ta in BRP+ i sin statistikhantering (i likhet med 
matchningsindikatorerna)

• SCB:s statistikverktyg PX-webb gratis-öppet att använda

• Kräver en arbetsinsats att föra in och uppdatera data i PX-webb. Kostnad 
beror av lösning. Tillväxtverket köper t ex sådan tjänst från SCB för 
operativa företagsledare

http://tillvaxtverketopfl.scb.se/pxweb/sv/Statistik/Statistik/?rxid=d1b326d4-de68-4f75-b5ce-a2a5d979e16a


Organisatorisk lösning i  Serverat och 
Raps
• Bygger på styrmodeller där Tillväxtverket är ”systemägare” 

men flera parter ingår i olika roller och på så sätt delar på 
ansvaret i linje med respektive parts huvudkompetens.



Dialog med RKA om Kolada

• RKA anser att det är lämpligt att:

• dialogen med systemägare sker via, eller gemensamt med SKR. 

• SKR är med och driver sakinnehållet, eftersom det inte ingår i RKA:s 
uppdrag. 

• det finns en ansvarig/sakkunnig hos SKR som skulle kunna ingå i SKR:s 
ÖJ-nätverk. På så sätt får arbetet med BRP+ en koppling till övriga SKR, 
och kan ta del av den utveckling som pågår. 

• Kolada

http://www.kolada.se/


Fortsatt diskussion om ägarskap och 
förvaltning


