
Välkomna! 
BRP+ nätverk
2020-09-11



Praktiska frågor i Zoom
Ange ditt namn för mötet 

Redigera ditt namn i mötet genom att välja ”rename” bredvid ditt namn i 
deltagarlistan.

Begär ordet i chatten!

Skriv i chatten om du vill begära ordet. T. ex. ”Karin” eller ”ordet”

Ställ frågor och kommentera i chatten!

Stäng av ljudet när du inte pratar!

Tryck på mikrofonbilden och välj mute. Välj unmute när du ska prata.

När du pekar på 
din bild



Syfte med dagen

• Återkoppla omkring översynen av hållbarhet över 
tid.

• Tillsammans forma arbetet med analysrapport.
• Prata framtid



Dagordning 
9.00 Välkommen! 

9.15 Resultat av översyn Hållbarhet över tid. Vi går igenom förslagen till 
förändringar på en övergripande nivå. 

10.00 Bensträckare. Hämta vatten, frukt, mer kaffe… 

10.15 Analysrapport Hållbarhet över tid

11.45 Lunch. Intas av var och en på sitt håll.



Dagordning eftermiddag

12.45 Status datainsamling och visualiseringar

13:30 Kaffepaus. Stå upp, rör på er!

13.45 Planering inför 2021- Framtida förvaltning

14.30 Avrundning och avslutning

15.00 Tack för idag! 



Check-in i Menti

• Denna fredagsmorgon tar jag med mig den här 
känslan/upplevelsen/förväntningen in i mötet.

• Mentikoden i chatten



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



Uppdrag: Översyn av logik och urval av data inom 
området ”Hållbarhet över tid” och dess fyra 
kapitalstockar 
• Se över indelning av indikatorer som ”närande och tärande”, och om det är 

relevant ge förslag på annan indelning som kan underlätta 
kommunikationen och visualiseringen av utfallet. 

• Komplettera BRP+ med ett kortfattat teoretiskt resonemang, som gör det 
enklare för användare att förstå och tolka hållbarhet över tid, mätt via de 
fyra kapitalen. 

• Analysera aspekter av de olika kapitalstockarna och, i de fall där det är 
relevant, ge förslag på nya eller kompletterande indikatorer. 

• Dokumentera urvalet av mätetal, samt de resonemang som ligger till grund 
för urvalet och eventuella förändringar. 



Förtydliga hur sambanden ser ut mellan 
de två delarna livskvalitet och hållbarhet
• Utredningens förslag är att Livskvalitet här och nu samt Hållbarhet över tid i 

framtiden, samt fortsättningsvis i denna rapport, enbart benämns som 
Livskvalitet och Hållbarhet. 

• Förslag på förtydligande av övergripande definition: 
• Livskvalitet mäter utfallet av viktiga aspekter som har betydelse för 

människors livskvalitet. Här råder konsensus om områden-inga stora 
förändringar 

• Hållbarhet mäter skeenden som påverkar förutsättningar för en hållbar 
utveckling – och därmed möjligheten till framtida livskvalitet. Skeenden 
tidigare i en orsakskedja, som på sikt kan leda till förbättrad eller 
försämrad hållbarhet (och på sikt livskvalitet).



Jämlikhet och jämställdhet ska tydligare
genomsyra mätsystemet
Swecos förslag: 
• En BRP+-databas bör upprättas där det är möjligt att dela upp indikatorerna 

på fler bakgrundsfaktorer än kön, t ex utbildning, inkomst.
• Ett enkelt första alternativ kan vara att i en excel-fil, hänvisa till befintliga 

källor där det finns mer detaljerad bakgrundsinformation om respektive 
indikator.

• En särskild rubrik i den tekniska rapporten bör beskriva hur mätsystemet 
kan användas för att analysera jämställdhet och jämlikhet. 



Hållbarhetsdimensioner föreslås ersätta 
kapitalstockar
Förslag: 
• Mätsystemets andra del, hållbarhet, bör delas in i hållbarhetsdimensioner:

• Miljö (tidigare Naturkapital)
• Social (tidigare Socialt kapital och Humankapital)
• Ekonomi (tidigare Ekonomiskt kapital)



Vi har utgått från följande hållbarhetsprinciper



Något aspekter samt om närande/tärande

Förslag: 
• En fråga som har aktualiserat-vad händer med närande och tärande 

perspektivet? Vi har det delvis kvar. Behöver redas ut ytterligare-vad får det 
för konsekvenser. 

• Kanske främst en fråga om visualisering där vi vill se mer av trender över 
tid i jämförelse med brpplus.se/

• BRP+ bör även fortsättningsvis innehålla ”önskvärda” aspekter och 
indikatorer. De innebär att det för närvarande saknas data av tillräcklig 
kvalitet för de önskade måtten.

http://brpplus.se/


På indikatornivå

• Vad har gjorts hittills?
• 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
• En första anpassning av indikatorer 

• Tvingade indelning i närande tärande har tagits bort
• Vissa indikatorer har tagits bort, andra lagts till

• Anpassning till RKA:s Agenda 2030-indikatorer 
• Uppdatering av indikatorer

• Databasen håller på att uppdaterats med senast tillgänglig data



Analysrapport Hållbarhet över tid

• Syfte och målgrupp
• Provtrycka det revidera mätsystemet
• Målgruppen är vi själva för ökat lärande
• Analyser att använda på hemmaplan

• Sweco presenterar idé till upplägg-denna kommer ni får diskutera sedan i 
grupper

• Har ni förberett egna analysfrågor ni vill ställa till BRP+? Ta med era förslag 
ut i grupprummen.



Nästa steg analysrapport

• Presenteras vid nätverksträff i december

• Vi vill gärna ha ett par med oss som fortsätter reflektera under arbetets 
gång? Intresserade kan mejla Karin.



LUNCHPAUS!



Fortsatta dialog kring analys och 
analysrapport
• Två grupper kvar att redovisa
• Samtal i storgrupp-jag och Sofi reflekterar
• Någon annan?



Status datainsamling och visualiseringar

• Datainsamling-status
• Ny version av Excel-fil
• Publicering i Kolada
• Region Östergötlands arbete i Power BI



Planering inför 2021- Framtida 
förvaltning

• Tillväxtverket går sannolikt in som systemägare 2021. 
• Hur vill ni vara involverade i framtida utvecklingsarbete av BRP+? 
• Vilka medskick vill ni göra till den framtida förvaltningsorganisationen
• Diskussion i grupper. 



Framtida förvaltning
Tillväxtverket går sannolikt in som systemägare 2021

Principbeslut om att ta över förvaltningen
- Finansieringen inte klar

» Budget presenteras 21 september

Utredning med förslag på framtida förvaltning
- Systemförvaltare - Tillväxtverket
- Tekniskt ansvarig – Kolada och/eller SCB
- Styrgrupp - Reglabs styrelse 
- Utvecklingsfunktion - gemensamt ansvar för det 

teoretiska innehållet i BRP+ och fortsatt utveckling 

Hur vill ni vara involverade i framtida 
utvecklingsarbete av BRP?

Systemförvaltare BRP+

Styrgrupp

Tekniskt 
ansvarigUtvecklingsfunktion



Nästa steg

• Efter detta möte-Sweco påbörjar analysen
• Någon/några som är intresserade av att bidra lite mer till det arbetet? Hör 

av er!
• Under hösten jobbar vidare med framtida förvaltningsfrågan och 

utveckling.
• Vi bjuder in till en ny nätverksträff i december där analysrapporten 

presenteras.
• Något annat?



TACK FÖR I DAG!

Check-ut: Hur känns det nu? Välj en stämpel! ”Reglabs träffar ska vara en 
blandning av att lyssna och 
göra, dynamik, röra sig i 
rummet, djupa i något 
ämne, grupparbeten och 
workshop!”




TACK FÖR I DAG!

Check-ut: Hur känns det nu? Välj en stämpel!



”Reglabs träffar ska vara en blandning av att lyssna och göra, dynamik, röra sig i rummet, djupa i något ämne, grupparbeten och workshop!”

















Engagerande: föreläsning – inspiration – samtal – dela erfarenheter



1



image1.wmf



image2.emf

















	Välkomna! 
	Praktiska frågor i Zoom�
	Syfte med dagen
	Dagordning � �
	Dagordning eftermiddag
	Check-in i Menti
	Översyn av indikatorer och analys av kapitalstockar i BRP+� 
	Uppdrag: Översyn av logik och urval av data inom området ”Hållbarhet över tid” och dess fyra kapitalstockar 
	Förtydliga hur sambanden ser ut mellan de två delarna livskvalitet och hållbarhet
	Jämlikhet och jämställdhet ska tydligare�genomsyra mätsystemet
	Hållbarhetsdimensioner föreslås ersätta kapitalstockar
	Vi har utgått från följande hållbarhetsprinciper
	Något aspekter samt om närande/tärande
	På indikatornivå
	Analysrapport Hållbarhet över tid�
	Nästa steg analysrapport
	Bildnummer 17
	Fortsatta dialog kring analys och analysrapport
	Status datainsamling och visualiseringar
	Planering inför 2021- Framtida förvaltning
	Framtida förvaltning
	Nästa steg
	Bildnummer 23

