
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”





• 2013: Regionförbundet Östsam presenterar arbete med kompletterande mått vid 
Reglabs årskonferens i Luleå.

• 2014: Gemensam förstudie med 17 regioner. Rekommendation utgå från OECD:s 
Better Life Index.

• 2015: Mätområden och indikationer fastställs.

• 2016: Ramverket presenteras.

• 2017: Första översyn av indikatorer, analysarbete påbörjas.

• 2018: Analysrapporten ”Hållbar utveckling i svenska regioner?” presenteras. 
Reglab genomför lärprojekt för att stötta regioner att använda BRP+.

• 2019: Antologi med exempel på hur BRP+ använts i det regionala arbetet. 

• 2019-2020: Tvåårigt utvecklingsprojekt.

Från idé till verklighet



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



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



• Utredningen av den tekniska förvaltningen klar 30 september 
2019. Tas upp vid styrelsemöte 21 november 2019. förankras 
innan!

• Uppdatering av mätsystemet i rapporten ”Mätsystem för 
långsiktig livskvalitet i svenska regioner” (2016) samt 
uppdatering av indikatorlista. Hösten 2019.

• Uppdatering av Reglabs hemsida kontinuerligt.

• Utvecklingen av subjektiva mätetal. Mindre arbetsgrupp med 
regionerna. Påbörjas i oktober 2019.

• Ett större analysarbete, inklusive översyn av indikatorer för 
kapitalstockar, påbörjas hösten 2019. Översynen av indikatorer 
färdigställs under våren 2019 för att möjliggöra en analys som 
kan presenteras i december 2020. 

• Kommunikation och erfarenhetsutbyte sker löpande t o m 
december 2020.

Tidplan 2019-2020



Från labb till förvaltning: hur går vi från 
innovativa projekt till offentlig förvaltning?

Innovationsveckan 4 okt kl. 8:30-10:00, webbsänds.

https://innovationsveckan.nu/program/fran-lab-till-forvaltning-hur-gar-vi-fran-
innovativa-projekt-till-offentlig-forvaltning/

https://innovationsveckan.nu/program/fran-lab-till-forvaltning-hur-gar-vi-fran-innovativa-projekt-till-offentlig-forvaltning/


Välkommen att kontakta mig för 
frågor eller synpunkter!

Karin.liljeberg.trotzig@skl.se

072-727 14 15

mailto:Karin.liljeberg.trotzig@skl.se

