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Utvecklingsprojekt 2019-2020
Finansieras av samtliga regioner och Tillväxtverket

Ägarskap och teknisk förvaltning

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



Vad har då hänt 
sedan sist?



Ägarskap och förvaltning 

Utredning genomfördes av WSP hösten 2019. Fortsatt process och dialog i 
Reglabs styrelse.

Styrgrupp Reglabs styrelse

Övergripande systemansvar Tillväxtverket

Utvecklingsfunktion Samtliga nyckelaktörer

Tekniskt ansvar/Publicering av mätsystemet 
RKA/Kolada



Utvecklingsarbete subjektiva mått

• Aspekten ”Upplevd” hälsa, trygghet, tillit osv finns under varje tema i 
Livskvalitet-dessa har till största delen varit tomma.

• Arbetsgrupp projektledare + fyra regioner (påbörjades hösten 2019-
avslutades aug 2020)

• Förslag presenterades på BRP+-nätverket 7 maj 2020.

• Förslaget har sedan inarbetats i den översynen som pågår och inkluderas i 
den uppdatering av data som nu sker.

• Rör sig om elva nya mått, mestadels från Nationella folkhälsoenkäten men 
även från Skolinspektionens ”Skolenkäten”.



Översyn av indikatorer och analys av 
Hållbarhet över tid 

• Februari-november 2020

Översyn av logik 
och urval av data

Uppdatering av 
data, 

dokumentation

Analys med fokus 
på hållbarhet över 

tid 

Bildmaterial



Översynen landat i en rad förslag

Presenterades för BRP+ nätverket 11/9:

• Förtydligad definition av livskvalitet och hållbarhet samt sambanden  
mellan dessa två delar i mätsystemet.

• Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar mätsystemet tydligare-både genom 
att bryta ner data på olika bakgrundsvariabler men också genom val av 
mått.

• Mätsystemets andra del, hållbarhet, delas in i hållbarhetsdimensioner 
istället för kapitalstockar. Definieras utifrån hållbarhetsprinciper (Broman & 
Robért).

• Närande och tärande perspektiv finns kvar men vikt läggs vid att peka på 
trender över tid.



Vi arbetar med
• Omsortering av befintliga indikatorer  

• Indikatorer från socialt och humankapital sorteras in under social 
hållbarhet (viss omplacering även mellan livskvalitet och social 
hållbarhet)

• Viss omsortering mellan livskvalitet och hållbarhet utifrån definition

• Komplettering kring energi, klimat, jämställdhet och jämlikhet

• Anpassning till RKA:s Agenda 2030-indikatorer

• Uppdatering av databasen utifrån senast tillgänglig data och tidserier.

• Publicera BRP+ på kolada.se 

http://www.kolada.se/


Analysrapport Hållbarhet

• Syfte och målgrupp

• Provtrycka det reviderade mätsystemet

• Målgruppen är vi själva för ökat lärande

• Beskriva hållbar utveckling i Sveriges regioner på ett intresseväckande 
sätt

• Analyser att använda på hemmaplan

• Ex analysfrågor: 

• Hur utvecklas livskvalitet och hållbarhet i riket? 

• Är regionerna på väg mot en hållbar utveckling? 

• Presenteras för BRP+ nätverket i december.



www.reglab.se/brp

BRP+ teknisk rapport

Kontakt: 

karin.liljeberg.trotzig@skr.se

sofi.sjoberg@tillvaxtverket.se

http://www.reglab.se/brp
http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2017/05/BRP-teknisk-rapport-2020.pdf
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