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Sammanfattning 

BRP+ är ett ramverk som utvecklats för att mäta svensk regional utveckling utifrån 

ett livskvalitets- och hållbarhetsperspektiv. BRP+ omfattar ett antal temaområden 

som i sin tur omfattar olika aspekter och indikatorer. Den första genomförda mät-

ningen med ramverket som grund presenterades 2018. För att studera förändring av 

regional utveckling över tid använder man ett jämförelseår fem år tillbaka i tiden. 

Detta examenarbete är en beslutsanalytisk granskning av aggregeringen av aspekter 

och indikatorer i BRP+, med särskilt fokus på vad en ökning eller en minskning 

inom en indikator motsvarar i förhållande till en ökning eller en minskning inom en 

annan indikator samt vilka konsekvenser ett byte av jämförelseår får för resultatet. 

Granskningen har avgränsats till temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk 

delaktighet. Resultatet visar att konstruktionen av BRP+ medför att valet av jämfö-

relseår får stor betydelse för hur skillnader i ett avseende värderas i förhållande till 

skillnader i ett annat avseende, vilket i sin tur leder till en viss problematik gällande-

rangordningsomkastning (eng. rank reversal) och får som konsekvens att den vägled-

ning BRP+ kan ge beslutsfattare är begränsad.  
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Abstract 
 
BRP+ is a framework created to measure Swedish regional development from a 

quality of life and sustainability perspective. BRP + is compiled of several thematic 

areas which respectively include numerous aspects and indicators. To study how the 

regions have developed over time BRP+ uses an index year five years back in time 

as reference point. The first BRP+ composite index was released in 2018. This the-

sis is a decision-analytic review of the aggregation of aspects and indicators in BRP+. 

Focus lies on how the increase or decrease within one indicator corresponds to the 

increase or decrease within another indicator and the consequences of changing the 

reference year used when assessing development over time. This review has been 

limited to study the thematic area of Civic Engagement and Democratic Participation. 

The results show that the construction of BRP+ in conjunction with a change of ref-

erence year for assessing development over time has an impact on how the increase 

or decrease within one indicator is valued in relation to the increase or decrease 

within another indicator and leads to a rank reversal issue. Therefore, decision-mak-

ers may find a somewhat limited support from BRP+.  
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1 Introduktion 

BRP+ är ett mätsystem framtaget för att mäta regional utveckling utifrån ett livskva-

litet- och hållbarhetsperspektiv (Tillväxtverket 2018, sid 8). Mätsystemet omfattar 

totalt 16 temaområden, varav 12 temaområden är kopplade till livskvalitet och de 

resterande 4 temaområdena ska visa på hållbarhet över tid (Tillväxtverket 2018, sid 

7). BRP+ har tagits fram av Reglab som är ett forum där Sveriges 21 regioner/län, 

Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting samt Tillväxtverket möts i syfte att för-

djupa kunskapen kring regionala utvecklingsfrågor (Reglab 2018). 

Reglabs medlemmar hade under flera års tid fört diskussioner om behovet av att 

kunna mäta den regionala utvecklingen i flera dimensioner (Sweco Strategy AB 

2014, sid 3). Regioner, regionförbund och länsstyrelser i Sverige är enligt förord-

ningen om regionalt tillväxtarbete, utvecklingsansvariga för en hållbar regional till-

växt och utveckling. Diskussionerna utmynnade i idén om att för ett framgångsrikt 

hållbart utvecklingsarbete skulle kunna uppnås behövdes ett mätsystem för att mäta 

effekter av olika insatser och identifiera var insatser var nödvändiga. Mätsystemet 

skulle ge underlag till uppföljning, kunna användas som benchmarking och även bi-

dra till att berika diskussionerna kring det regionala utvecklingsarbetet. I rapporten 

från förstudien till framtagandet av BRP+ beskrivs hur ett breddat regionalt utveckl-

ingsmått också skulle kunna belysa eventuella målkonflikter, till exempel mellan 

målet om ekonomisk tillväxt och målet om social hänsyn eller målet om ekonomisk 

tillväxt och målet om att minska negativa miljökonsekvenser (Sweco Strategy AB 

2014, sid 6).  

Ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett system som sammanhållet kunde 

mäta regional utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt initierades av Region 

Östsam 2013 (Sweco Strategy AB 2014, sid 3). Under 2018 presenterades i rappor-

ten ”Hållbar utveckling i svenska regioner?” den första mätning där BRP+ använts 

(Tillväxtverket 2018).  

1.1 Syfte 

Syfte med examensarbetet är att analysera aggregeringen av aspekter och indikatorer 

i BRP+ och undersöka: 

- Vad en ökning eller en minskning inom en indikator motsvarar i förhållande 

till en ökning eller en minskning inom en annan indikator. 

- Vilka konsekvenser ett byte av jämförelseår får för resultatet.
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2 BRP+ 

BRP+ omfattar 16 temaområden: Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet, 

Trygghet och säkerhet, Miljökvalitet, Tillgänglighet till tjänster, Inkomst och förmögenhet, 

Arbete och löner, Bostad, Balans arbete-fritid, Hälsa, Utbildning och kompetens, Sociala re-

lationer, Individuellt välbefinnande, Naturkapital¯, Naturkapital+, Ekonomiskt kapital¯, 

Ekonomisk kapital+, Humankapital¯, Humankapital+, Socialt kapital¯ samt Socialt kapi-

tal+ (Tillväxtverket 2018, sid 53–56).  

De första 12 temaområdena är menade att spegla livskvalitet, medan de resterande 4 

temaområdena ska visa på hållbarhet över tid. BRP+ omfattar i stort sätt samma te-

maområden som återfinns i OECD:s Better Life index, vilket var ett beslut som togs i 

syftet att kunna säkerställa jämförbarhet mellan de båda mätsystemen (Reglab & 

Tillväxtverket 2016, sid 6).  

2.1 Regional tillväxt, hållbarhet och livskvalitet 

Då BRP+ framtaget för att mäta regional utveckling utifrån ett livskvalitet- och håll-

barhetsperspektiv kommer detta avsnitt kort beskriva vad som avses med utveckl-

ing, hållbarhet och livskvalitet kopplat till BRP+. 

2.1.1 Regional utveckling  

I förstudien till BRP+ (Sweco Strategy AB 2014, sid 6) skiljer man på ”utveckling” 

och ”tillväxt”. Där man med det förstnämnda begreppet menar samhällets framåt-

skridande och omfattar hur välfärdsbetingelserna ”ett gott liv” förändras över tid. 

Med ”tillväxt” avses istället ett volymtillskott över tid, till exempel i form av ekono-

miskt förädlingsvärde eller befolkningsstorlek.  

2.1.2 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet beskrivs vara kopplat till samhällets fyra kapitalstockar. Ekono-

miskt kapital innefattar finansiellt kapital och fysiskt kapital, Naturkapital avser förny-

bara och oförnybara resurser, Humankapital motsvarar hur kunskapsintensiv en reg-

ion är och inkluderar utbildning, färdigheter, talanger och kompetenser samt Socialt 

kapital som innefattar investeringar och användningen av resurser i ett socialt system 

där det önskade resultatet är någon form av ”vinning” (Sweco Strategy AB 2014, sid 

9 & 12). Under förstudien till BRP+ diskuterades huruvida olika kapital är utbytbara 

mot varandra eller inte, men man lyckades inte uppnå konsensus i frågan. Två alter-

nativa synsätt tilläts där det ena menar att naturkapitalet inte är utbytbart utan en ram 

vilken inom mänsklig utveckling kan ske, medan det andra anser att man behöver 

synliggöra gränsytorna mellan ekonomi, ekologi och socialt sammanhang i syfte att 

finna lösningar som ger positiva effekter för alla tre dimensionerna (Sweco Strategy 

AB 2014, sid 17). 
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2.1.3 Ekologisk hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet beskrivs utgå från gränsvärden för tillstånd i naturen och mil-

jön. En hållbar nivå kan definieras antingen genom naturvetenskaplig forskning eller 

genom politiskt beslutade mål (Sweco Strategy AB 2014, sid 9). 

2.1.4 Social hållbarhet  

Social hållbarhet delas upp i individuell välfärd och sociala system för samhällets problem-

lösning. Individuell välfärd innebär att människor ska ha en hygglig standard och leva i 

en trivsam miljö, fördelningen av livets goda ska vara någorlunda rättvis. I förstudien 

uttrycks att det var en utmaning att definiera vad man menar med ”hygglig standard” 

eller ”rättvis fördelning” och en närmare beskrivning av begreppen saknas. Med soci-

ala system för samhällets problemlösning avser man hur samhället hanterar utanförskap 

eller en åldrande befolkning, strukturella kriser som företagsnedläggningar eller sä-

kerhet/trygghetsfrågor (Sweco Strategy AB 2014, sid 9). 

2.1.5 Livskvalitet 

I förstudien beskrivs BNP och BRP som icke heltäckande mått för välstånd, för väl-

befinnande eller för utveckling. Till följd föreslås att indikatorer som visar på möj-

liga klimatförändringar, fattigdom, utarmning av resurser och hälsa behöver inklude-

ras i det kommande mätsystemet i syfte att kunna mäta de utmaningar och möjlig-

heter länder och regioner står inför (Sweco Strategy AB 2014, sid 11). Arbetet un-

der förstudien har enligt rapporten haft målsättningen att bredda innebörden av reg-

ional utveckling och frångå den rådande tillväxtcentrering (Sweco Strategy AB 2014, 

s.9).  

Genom att lyfta fram livskvalitet har man under förstudien till BRP+ sett en möjlig-

het att tydliggöra kopplingen till de livsmöjligheter som finns i olika regioner, samti-

digt som utvecklingsbegreppet skulle kunna konkretiseras på individ- och hushålls-

nivå och ge en bild av huruvida de långsiktiga förutsättningarna för livskvalitet för-

bättras eller försämras. Livskvalitet lyfts också fram i rapporten som ett starkt väx-

ande nyckelord i den internationella diskussionen om samhällsutveckling. OECD:s 

mätsystem Better life index indikatorer tas som exempel på utfall för livskvalitet, men 

en närmare beskrivning av vad livskvalitet innebär liknande den beskrivning som gi-

vits för hållbarhetsdimensionerna ges inte (Sweco Strategy AB 2014, sid 11). I arbe-

tet med BRP+ hänvisar man till statens utredning 2015:56 ”Får vi det bättre? Om 

mått på livskvalitet” och menar att det där konstaterats att man världen över verkar 

vara relativt överens om vilka områden som utgör det viktigaste faktorerna gällande 

livskvalitet och det är en av anledningarna till att man för BRP+ väljer samma tema-

områden som för OECD:s Better Life Index (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 6). 

Tittar man närmare på SOU 2015:56 (sid 14) står det dock snarare att för att kunna 
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få en övergripande bild av individers livskvalitet behöver omfattningen av in-

samlingen av data begränsas och att då samma typ av insamlad data återkommer i 

sammanställningar från olika länder kan det tolkas som att man är eniga om vilka 

förutsättningar och resurser som är de viktigaste vad gäller livskvalitet kopplat till 

handlingsfrihet.  

2.2 BRP+ aspekter och indikatorer 

Varje temaområde i BRP+ består omfattar en eller flera aspekter, som i sin tur om-

fattar en eller flera indikatorer. I detta avsnitt beskrivs vad som menas med aspekter 

och indikatorer i BRP+.  

Figur 1 illustrerar hur BRP+ är uppbyggt. Varje temaområde omfattar en eller flera aspekter, som i 
sin tur består av en eller flera indikatorer, se bilaga A för en komplett förteckning över temaområden, 
aspekter och indikatorer.  

 

 

2.2.1 Aspekter 

Varje temaområde består av en eller flera aspekter som ska belysa det som önskas 

mäta inom varje temaområde. Aspekterna ska tydliggöra logiken mellan temaområ-

det och valet av indikatorn.  

För de tolv temaområden som avser livskvalitet identifierades två typer av aspekter. 

Den ena ”objektiv” såsom till exempel aspekten Demokratisk delaktighet för temaom-

rådet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet och den andra ”subjektiv” som 

för samma temaområde resulterade i aspekten Upplevd delaktighet.  

För de fyra temaområden som avser hållbarhet över tid identifierades endast ”objek-

tiva” aspekter, då man ansåg att ”subjektiva” aspekter inte var relevanta i samman-

hanget (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 6). Dessa ”objektiva” aspekter strukture-

rades i de aspekter som visade på positiv påverkan och de som visade på negativ på-

verkan. Syftet med att gruppera i positiva och negativa aspekter var att beskriva te-

maområdena ur ett investerings- och användningsperspektiv istället för att visa på te-

maområdets värde vid en viss tidpunkt eller på flödet av kapital mellan olika tid-

punkter (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 5 & 7).  
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Vid den första BRP+mätningen som presenterades 2018 hade man tagit bort de 

”subjektiva” aspekterna identifierade för de temaområden som avsåg livskvalitet, 

med undantag för temaområdet Individuellt välbefinnande (Tillväxtverket 2018, sid 

54). En närmare beskrivning av BRP+ temaområden, aspekter och indikatorer hittas 

under avsnitt 2.4 Beskrivning av temaområden, aspekter och indikatorer mätningen 2018 i 

detta examensarbetet.  

2.2.2 Indikatorer 

I rapporten som beskriver arbetet med att ta fram BRP+ belyses utmaningen att 

välja rätt indikatorer för att mäta ett specifikt temaområde. Detta då det ofta uppstår 

diskussioner kring enskilda indikatorer istället för att fokus läggs på utfallet av indi-

katorerna och vad de gemensamt syftar till att visar. Indikatorerna i BRP+ beskrivs 

som mått på komplexa fenomen, där sammanfattande mått kan vara svåra att finna. 

Enligt vad som framkommer i rapporten är antalet mått som skulle behövas för att 

illustrera dessa komplexa fenomen alltför många för att samlas i ett enda mätsystem 

(Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 6). De mått som valts för BRP+ beskriver endast 

vissa delar av livskvalitet och hållbarhet och ska därför snarare betraktas som ”signal-

indikatorer”. Om man önskar fördjupa analysen av skillnaderna i livskvalitet mellan 

olika regioner rekommenderas att ”signalindikatorerna” kompletteras med ”analysin-

dikatorer”. Likaså rekommenderas man att komplettera med ”policyindikatorer” om 

målet är att använda mätsystemet för uppföljning och utvärdering av insatser som 

gjorts.  

Sju kriterier för urval och prioritering av indikatorer togs fram och rangordnades en-

ligt följande (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 7):   

1. Vara möjliga att bryta ner på så finfördelad geografisk nivå som möjligt, helst 

kommunnivå. 

2. Tillföra ett berättande värde genom att mäta det som är relevant för sam-

manhanget, med en tydlig koppling mellan livskvalitet, livsvillkor och sub-

jektiva upplevelser av dessa livsvillkor. 

3. Möjliggöra fördelningsanalys för att kunna analysera utfallet för olika grup-

per i samhället, bland annat rörande kön, ålder och bakgrund. 

4. Vara mätbara över tid, d.v.s. det ska vara möjligt att följa utvecklingen över 

tid, och indikatorn kan förväntas vara relevant även i framtiden. 

5. Vara statistiskt precisa och kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. 

6. Vara tillgängliga i offentlig statistik, där SCB är förvaltande myndighet. 

7. Vara koordinerade med OECD:s indikatorer och de indikatorer som SCB 

använder för nationella och regionala tillämpningar.  
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2.3 Hur indikatorerna aggregeras för att spegla ett 

gemensamt värde för en aspekt och ett temaområde 

I samband med att den första genomförda mätningen med BRP+ presenteras 2018 

beskrivs det också hur aggregeringen av indikatorer och aspekter går till för att re-

sultera i ett indexvärde för respektive temaområde.   

I ett första steg standardiseras alla värden på indikatornivå till intervallet 0–100 ge-

nom att använda det lägsta och högsta utfallet för indikatorn, inräknade alla kommu-

ner, som min- och maxvärden. Den kommunen med ”bäst” värde tilldelas ett stan-

dardiseringsvärde om 100 och den med ”sämst” värde ges 0, resten av kommunerna 

hamnar utifrån sina värden i intervallet mellan 0–100. Standardiseringen av indika-

torerna görs med hjälp av följande uträkning (se formel 1), där indikatori utgör kom-

munens faktiska värde för den specifika indikatorn och indikatormin och indikatormax ut-

gör de högsta (”bästa”) och lägsta (”sämsta”) faktiska värdena för indikatorn. 

             (1) 

 

Ett undantag till ovan beskrivs för de aspekter som visar på negativ påverkan på de 

fyra temaområdena som ska spegla hållbarhet över tid, där man vid standardise-

ringen istället tilldelar det lägsta värdet 100 och det högsta värdet 0 (Tillväxtverket 

2018, sid 41). Förutom det beskrivna undantaget kan man i 2018 års rapport läsa i 

redovisningen av resultatet för de olika temaområdena att samma tillämpning an-

vänts för temaområdet Miljökvalitet (Tillväxtverket 2018, sid 44). Det är rimligt att 

tro att man även tillämpat samma form av omvända standardisering även för ytterli-

gare temaområden som till exempel Trygghet och säkerhet samt enskilda indikatorer 

som andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll, då ett högt värde där skulle motsvara fö-

rekomsten av många brott eller ett högt antal gällande barn i utsatta ekonomiska si-

tuationer. För en komplett förteckning av temaområden, aspekter och indikatorer 

se bilaga A.  

I steg två vägs de standardiserade värdena för varje indikator samman inom sin re-

spektive aspekt genom att summera de standardiserade värdena för indikatorerna 

och sedan dela resultatet med antalet indikatorer inom aspekten, för att på så vis få 

ett värde i intervallet 0–100. I redogörelsen för hur aggregeringen av indikatorer 

och aspekter går till beskrivs det att ”samtliga indikatorer vägs samman med samma 

vikt inom respektive aspekt” (Tillväxtverket 2018, sid 41), men det specificeras inte 

om ”vikten” som används utgörs av en faktisk viktkoefficient eller om det egentligen 

handlar om att man inte tilldelat indikatorerna eller aspekterna några viktkoefficien-

ter.  
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Till sist summeras det värdet man erhållit på aspektnivå samman och delas med antal 

aspekter för temaområdet i syfte att få fram ett medelvärde för temaområdet, vilket 

också blir ett värde i intervallet 0–100 (Tillväxtverket 2018, sid 41).  

Om underlag saknas för någon av indikatorerna används imputering, vilket innebär att 

man använder sig av data från det senaste möjliga mättillfället. Saknas underlag helt 

och hållet för en kommun används data på länsnivå, saknas data för länet använder 

man sig av medelvärdet för kommunerna i länet oftast vägt (vad man menar med 

”oftast vägt” beskrivs inte i BRP+ rapporten). Saknas data för riket används medel-

värdet för länen/kommunerna oftast vägt.  

För att studera förändringar över tid har man valt att skapa ett jämförelseår fem år 

tillbaka i tiden, där man vid beräkning av tillståndet i regionerna valt att använda de 

min- och maxvärden för respektive indikator som är aktuella vid den senaste mät-

ningen. Har det inte gått att hitta data för enskilda indikatorer fem år tillbaka i tiden 

har man antingen tagit ännu äldre data eller det äldsta tillgängliga data, vilket kan ha 

varit 1-4 år gammalt. När data för en indikator saknats helt har det senaste indexåret 

använts som värde för indikatorn. För 53 av 70 indikatorer har det funnits värden 

minst fem år tillbaka i tiden. För sju av indikatorerna har den senaste mätningens 

data fått användas (Tillväxtverket 2018, sid 42).  

2.4 Beskrivning av temaområden, aspekter och 

indikatorer mätningen 2018 

Från det att BRP+ utformas och presenteras 2016 tills att en första mätning genom-

förs och presenteras 2018 utvecklas mätsystemet ytterligare och flera av de ur-

sprungliga indikatorerna byts ut.  

Beskrivningen av mätsystemet ändras också till viss del och lyder nu:  

”BRP+ är ett ramverk för att mäta regional utveckling både från ett livskvalitetsper-
spektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Detta gör det möjligt att studera hur det ser ut 
för dem som bor och lever i samhället idag, samt att analysera hur resurser och till-
gångar används för att säkerställa livskvalitet även för framtida generationer”. (Till-
växtverket 2018, sid 8).  

I rapporten från 2018 finns ingen utförlig beskrivning av varje temaområde, bak-

grund till val av aspekter eller val av indikatorer. För den typen av information be-

höver man vända sig till 2016 års rapport, men på grund av att mätsystemet utveck-

lats och flera av indikatorerna byts ut saknas det bakgrundsinformation till valet av 

flera indikatorer och aspekter som utgör BRP+ i nuläget. I kommande avsnitt besk-

rivs BRP+ temaområden, aspekter och indikatorer främst utifrån 2016 års rapport, 

vilket innebär att beskrivningen inte är helt komplett. På grund av mätsystemets 

omfattning rekommenderas läsaren att ha förteckningen över BRP+ temaområden, 

aspekter och indikatorer tillgänglig vid läsning av kommande avsnitt (se Bilaga A).  



 

8 

 

2.4.1 Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet 

Temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet omfattar aspekterna 

Demokratisk delaktighet och Engagemang i civilsamhället. Totalt finns det två indikatorer 

för temaområdet: Andel som röstat i senaste kommunvalet och Antal ledartillfällen som får 

LOK-stöd per 10 000 invånare.  

Aspekten Demokratisk delaktighet beskrivs omfatta individens egna politiska engage-

mang och möjlighet till inflytande över beslut som påverkar individen. Man menar 

att det politiska deltagandet är nödvändigt för att upprätthålla demokratin. Valdelta-

gande beskrivs som grunden för ett demokratiskt samhälle. Det demokratiska sam-

hället kännetecknas av yttrandefrihet samt respekt för mänskliga rättigheter och 

detta, eller avsaknaden av densamma, påverkar livskvaliteten. Andel som röstat i sen-

aste kommunvalet är indikator för aspekten.   

För aspekten Engagemang i civilsamhället beskrivs att engagemang påverkar livskvali-

teten både för individen och för andra. Engagemang kan ha positiva effekter på indi-

vidnivå i form av mentalt välbefinnande, självkänsla och relationer till andra. I övrigt 

bidrar engagemang i civilsamhället till samhällsgemenskap och känsla av tillhörighet. 

Idrottsföreningar beskrivs kräva tid och engagemang vilket påverkar livskvaliteten 

direkt och indirekt genom positiva effekter på medlemmarnas hälsa. Antal ledartill-

fällen som får LOK-stöd är indikator för aspekten (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 8, 

Tillväxtverket 2018, sid 53). 

2.4.2 Trygghet och säkerhet 

Temaområdet Trygghet och säkerhet omfattar aspekterna Olycks- och skaderisk, Utsatthet 

för brott och Samhälls- och naturkatastrofer. För närvarande finns det fyra indikatorer 

för temaområdet: Antal personer med skador som kräver sluten vård, Antal trafikolyckor, 

Utsatthet för egendomsbrott och Utsatthet för våldsbrott (misshandel, hot och personrån). In-

dikator för Samhälls- och naturkatastrofer saknas. 

Aspekten Olycks- och skaderisk beskrivs vara kopplad till livskvalitet genom att en 

olycka eller skada påverkar individens hälsa och därmed livskvalitet. Aspekten mäts 

med indikatorerna Antal personer med skador som kräver sluten vård och Antal trafiko-

lyckor. 

Aspekten Utsatthet för brott kopplas till livskvalitet då man menar att i ett samhälle 

med låg brottslighet kan människor känna sig trygga och behöver inte begränsa sina 

aktiviteter på grund av rädsla. Att vara rädd påverkar välbefinnandet inte bara hos de 

drabbade utan även andra. Aspekten mäts genom indikatorerna Utsatthet för egen-

domsbrott och Utsatthet för våldsbrott (misshandel, hot och personrån). 
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Samhälls- och naturkatastrofer beskrivs påverka hela samhället och har jämfört med 

olyckor större effekt på människors känsla av trygghet. Aspekten omfattar bland an-

nat terroristattentat, bränder och pandemier, men saknar i dagsläget indikator (Reg-

lab & Tillväxtverket 2016, sid 9, Tillväxtverket 2018, sid 53).  

2.4.3 Miljökvalitet 

Temaområdet Miljökvalitet omfattar aspekterna Luft, Kemikalier, Buller och Lokal miljö. 

För närvarande finns det en indikator, Emissioner av PM2.5 ton/år, då indikatorer för 

aspekterna Kemikalier, Buller och Lokal miljö saknas.  

Föroreningar och partiklar beskrivs påverka människors hälsa och därmed livskvali-

tet. För aspekten Luft beskrivs att höga halter av små partiklar kan orsaka sjukdomar 

i luftvägarna och att luftföroreningar påverkar medellivslängden. Särskilda riskgrup-

per är barn och människor med nedsatt lungfunktion. Aspekten mäts genom indika-

torn Emissioner av PM2.5 ton/år. 

För aspekten Kemikalier beskrivs att kemikalier kan orsaka direkta skador på hälsan 

såsom frätskador och långsiktiga effekter på hjärnan samt hormon- och immunsyste-

met. Indikator för aspekten saknas dock.  

För aspekten Buller beskrivs att buller stör nattsömnen, vilket i sin tur orsakar stress, 

inlärningsförmågan sjunker och det är svårare att höra vad andra säger. Aspekten 

saknar indikator. 

Aspekten Lokal miljö beskrivs inte närmare i varken rapporten från 2016 eller 2018 

och saknar indikator (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 10, Tillväxtverket 2018, sid 

53).  

2.4.4 Tillgänglighet till tjänster 

Temaområdet Tillgänglighet till tjänster omfattar aspekterna Närhet till tjänster/service 

och Trängsel och köer till tjänster/service. Totalt finns det fem indikatorer för temaom-

rådet. För en av indikatorerna, Tillgång till bibliotek, saknas det mätenhet vilket inne-

bär att det inte finns beskrivet hur indikatorn ska mätas. Resterande indikatorer är 

Tillgång till bredbandsuppkoppling >100 Mbit/s, Tillgång till dagligvarubutik (kortare än 

2km till närmaste), Tillgång till grundskola (kortare än 2km till närmaste) och Patienter som 

träffar läkare inom sju dagar.  

Tillgång till välfärdstjänster som sjukvård och apotek beskrivs möjliggöra trygghet 

för människor och därmed bidra till en högre livskvalitet. Tillgång till post, internet 

och telefoni skapar möjlighet till sociala kontakter, fritidsaktiviteter och arbete. För 

aspekten Närhet till tjänster/service beskrivs det att internet har betydelse för använd-

ning av digitala välfärdstjänster, sociala relationer, samhällsengagemang, demokrati 

och delaktighet. Långa avstånd till service och tjänster bedöms påverka livskvaliteten 



 

10 

 

negativt. En närmare beskrivning av aspektens tre indikatorer Tillgång till dagligvaru-

butik (kortare än 2km till närmaste), Tillgång till grundskola (kortare än 2km till närmaste) 

och Tillgång till bibliotek saknas. Indikatorerna var inte aktuella vid utformningen av 

BRP+ 2016. Däremot lyfts det i rapporten från 2016 fram att indikatorer som visar 

hur långt människor har till bland annat apotek, dagligvaruhandel och drivmedels-

försäljning hade diskuterats, men att andelen av befolkningen med långa avstånd till 

den typen av tjänster/service är låg för det flesta län samt att endast ett fåtal invå-

nare har ett betydande avstånd till ovannämnda tjänster. Slutsatsen var då att den ty-

pen av indikator var sämre lämpad för att visa på livskvalitet inom en kommun.  

För aspekten Trängsel och köer till tjänster/service beskrivs att köer och väntetider in-

nebär otrygghet och längre tid med ohälsa, vilket påverkar livskvaliteten för indivi-

den negativt. Aspekten mäts genom indikatorn Patienter som får träffa läkare inom sju 

dagar (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 11, Tillväxtverket 2018, sid 53).  

2.4.5 Inkomst och förmögenhet 

Temaområdet Inkomst och förmögenhet omfattar aspekten Levnadsstandard. Totalt finns 

det två indikatorer för temaområdet: Barn i ekonomiskt utsatta hushåll och Nettoin-

komst. 

Inkomst och förmögenhet beskrivs spegla människors materiella förutsättningar för 

livskvalitet, vilket omfattar möjligheten till aktiviteter som semester, kunna äga ett 

fritidshus, en båt eller en husvagn, delta i dyrare förenings- och idrottsaktiviteter, 

tillgång till bostad och förutsättningar för att låna pengar. I rapporten redogörs för 

hur forskning visat att det finns samband mellan inkomst och livskvalitet, samband 

mellan inkomst och hälsa samt att människor har en högre livskvalitet när inkoms-

terna är relativt jämnt fördelade. Sämre ekonomiska förutsättningar kan leda till att 

barn hamnar utanför samhällsgemenskapen eftersom de inte har samma möjlighet att 

delta i aktiviteter. Indikatorn Nettoinkomst ska i sammanhanget vara beskrivande för 

den allmänna levnadsstandarden i samhället, där människors ekonomiska möjlig-

heter får effekter på livskvaliteten (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 12, Tillväxt-

verket 2018, sid 53).  

2.4.6  Arbete och löner 

Temaområdet Arbete och löner omfattar aspekterna Tillgång till arbete, Matchning, In-

tegration och Löneklyftor. Totalt finns det fyra indikatorer för temaområdet: Arbetslös-

het, Andel av arbetskraften som arbetar i yrke som motsvarar deras kompetens, Sysselsättnings-

grad för födda utanför Europa och Kvinnors andel av lönesumman.  

Aspekten Tillgång till arbete beskrivs vara betydelsefull för livskvalitet eftersom man 

genom arbete får inkomst och att ett arbete även öppnar upp för möjligheter till 

personlig utveckling och sociala relationer, man kan utveckla sin kompetens, bygga 
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självförtroende och att inneha ett arbete också påverkar människors identitet. Avsak-

naden av arbete beskrivs kunna innebära negativa effekter på självkänslan och ge 

upplevelsen att man befinner sig utanför arbetsgemenskapen. För aspekten beskrivs 

att forskning på området visat att den största påverkansfaktor för livskvalitet kopplat 

till arbetsfrågor är att ha eller inte inneha ett arbete. Arbetslöshet är indikator för 

aspekten.   

Brist på matchning mellan vad man arbetar med och det man är utbildad inom kan 

ha en negativ påverkan på livskvaliteten. Ett arbete där man får använda sin kompe-

tens innebär däremot högre livskvalitet. Aspekten Matchning mäts genom indikatorn 

Andel av arbetskraften som arbetar i yrke som motsvarar deras kompetens (Matchningsgrad). 

Möjligheten till arbete beskrivs öppna upp för integration inom bland annat sociala 

sammanhang. Det kan dock vara svårare för utrikesfödda än för födda i Sverige att 

komma in på arbetsmarknaden. Aspekten Integration mäts genom indikatorn Syssel-

sättningsgrad, födda utanför Europa 20–64 år. 

Lönediskriminering och sämre möjligheter att få lön efter kompetens och ansvar be-

skrivs ha en negativ påverkan på livskvaliteten. Aspekten Löneklyftor med indikatorn 

Kvinnors andel av lönesumman ämnar spegla sysselsättningsnivåer, lönediskriminering 

och skillnader i löner som beror på en könsuppdelad arbetsmarknad där kvinnor i 

större utsträckning arbetar i offentlig sektor och män i den privata (Reglab & Till-

växtverket 2016, sid 13, Tillväxtverket 2018, sid 53).    

2.4.7 Bostad 

Temaområdet Bostad omfattar aspekten Trångboddhet. Det finns en indikator för te-

maområdet: Genomsnittlig bostadsyta per person i hyresrätt (flerbostadshus). 

Bostaden beskrivs som basen för de materiella förutsättningarna för livskvalitet. Bo-

staden fyller de grundläggande behoven av skydd från väder, vind och olika faror. 

Att trivas med bostaden och dess omgivning har en positiv effekt på livskvaliteten, 

medan en icke självvald trångboddhet beskrivs innebära sämre möjligheter till av-

skildhet och påverkar livskvaliteten negativ. Man menar i rapporten att områden 

med trångboddhet kännetecknas också i större utsträckning av sociala problem och 

kriminalitet. Temaområdet Bostad med dess aspekt Trångboddhet mäts genom indika-

torn Genomsnittlig bostadsyta per person i hyresrätt (flerbostadshus). 

Omgivningarnas kvalitet beskrivs belysas genom de två temaområdena Trygghet och 

säkerhet samt Miljökvalitet (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 14, Tillväxtverket 

2018, sid 53).  
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2.4.8 Balans arbete-fritid 

Temaområdet Balans arbete-fritid omfattar aspekterna Arbetet påverkar livet utanför och 

Livet utanför påverkar arbetet. Det finns två indikatorer för temaområdet: Långa arbets-

tider och Närstående med sjukdom. För båda indikatorer saknas dock mätenhet, vilket 

innebär att det inte finns beskrivet hur indikatorn ska mätas.  

För temaområdet beskrivs att människor upplever hög livskvalitet när det finns en 

hög grad av positiv spridningseffekt mellan arbete och fritid och en låg grad av kon-

flikt mellan de samma. Vidare beskrivs att temaområdet har kopplingar till andra te-

man för livskvalitet såsom arbetsvillkor, sociala relationer, hälsa, samhällsengage-

mang och demokratisk delaktighet (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 15, Tillväxt-

verket 2018, sid 53).   

2.4.9 Hälsa 

Temaområdet Hälsa omfattar aspekterna Allmänt hälsoläge och Sjukdomar. Totalt finns 

det sex indikatorer för temaområdet, dessa är: Återstående förväntad medellivslängd vid 

födseln för kvinnor, Återstående förväntad medellivslängd vid födseln för män, Andel med då-

lig tandhälsa, Nedsatt psykiskt välbefinnande, Cancer och Hjärtinfarkter.   

Hälsa beskrivs vara kopplat till många andra indikatorer för livskvalitet samtidigt 

som den är den enskilt största faktorn som påverkar människors subjektiva upple-

velse av välbefinnande.  

För aspekten Allmänt hälsoläge beskrivs att indikatorerna Återstående förväntad medel-

livslängd vid födseln för kvinnor och Återstående förväntad medellivslängd vid födseln för män 

sammanfattar de positiva och negativa effekterna som livsstil, miljö, möjligheter till 

hälso- och sjukvård, risken för sjukdomar och risken för skador har på en människas 

hälsa. Oavsett orsak beskrivs sämre hälsa påverka människors livskvalitet negativt. 

Med hälsa menas en känsla av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. För 

aspektens tredje indikator, Andel med dålig tandhälsa, saknas beskrivning då den inte 

var aktuell som indikator 2016.  

Beskrivning för aspekten Sjukdomar saknas, men för indikatorn Nedsatt psykiskt välbe-

finnande beskrivs att psykisk ohälsa påverkar individens livskvalitet och har effekter 

på livskvaliteten för människor i den drabbade personens omgivning. För indikato-

rerna Cancer och Hjärtinfarkter saknas beskrivning (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 

16, Tillväxtverket 2018, sid 54).  

2.4.10   Utbildning och kompetens 

Temaområdet Utbildning och kompetens omfattar aspekterna Kompetens och Formell ut-

bildning. Totalt finns det två indikatorer för temaområdet: Genomsnittlig arbetserfaren-

het bland personer 30–39 år och Högskoleutbildning. För den förstnämnda indikatorn 
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saknas dock mätenhet, vilket innebär att det inte finns beskrivet hur indikatorn ska 

mätas. 

För temaområdet Utbildning och kompetens beskrivs hur människan lär sig dels genom 

det formella utbildningssystemet och genom utveckling på arbetsplatsen. Personer 

med sämre grundläggande färdigheter beskrivs ha sämre möjligheter att hitta arbete, 

vara delaktiga i samhällssamtalet och ha sämre förutsättningar för personlig utveckl-

ing. Den direkta effekten av formell utbildning på livskvalitet sker genom individens 

möjlighet att uppnå sina mål, indirekt har det effekt på högre inkomster, ger bättre 

hälsa och möjlighet till förändrade arbetsmöjligheter. För formell utbildning besk-

rivs även att kompetens kan ge ökad livskvalitet genom förbättrade möjligheter att få 

arbete med tillfredställande arbetsvillkor, samtidigt som att lärande och utveckling 

av den egna kompetensen kan innebära ökad livskvalitet. Temaområdet mäts för 

närvarande endast genom aspekten Formell utbildning. Indikator är Högskoleutbildning 

som mäts genom Andel av befolkningen 30–39 år med högskoleutbildning (Reglab & Till-

växtverket 2016, sid 17, Tillväxtverket 2018, sid 54). 

2.4.11 Sociala relationer 

Temaområdet Sociala relationer omfattar aspekten Utanförskap. Det finns två indikato-

rer för temaområdet: Lågt socialt deltagande och Unga som varken arbetar eller studerar 

16–24 år.  

För temaområdet Sociala relationer beskrivs att känslan av delaktighet och närhet till 

andra människor är grundläggande för människors livskvalité. Det motsatta, att vara 

utesluten från gemenskapen, påverkar individens känsla av egenvärde och existens-

berättigande. Mobbning, diskriminering, trakasserier, fysiska eller psykiska funkt-

ionsnedsättningar eller socioekonomisk situation anges som orsaker till att männi-

skor kan vara uteslutna ur gemenskapen. Konsekvenserna av att uteslutas har påver-

kan på livskvaliteten för individen som utsätts, människor i personens omgivning och 

samhället i stort.  

För aspekten Utanförskap och dess indikator Lågt socialt deltagande beskrivs att en 

social gemenskap som bekräftar individen är grundläggande för människors välbefin-

nande och livskvalitet. För indikatorn Unga som varken arbetar eller studerar 16–24 år 

beskrivs att unga i utanförskap är i risk för livslångt utanförskap både ekonomiskt 

och socialt (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 18, Tillväxtverket 2018, sid 54).  

2.4.12 Individuellt välbefinnande 

Temaområdet Individuellt välbefinnande omfattar aspekterna Upplevd livskvalitet, 

Känsla av lycka samt Mål och mening med livet. Totalt finns tre indikatorer för temaom-

rådet: I vilken utsträckning är du överlag nöjd med ditt liv (boende, arbete, fritid, familj och 
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vänner)? I vilken utsträckning upplever du (just nu) en känsla av lycka? och I vilken utsträck-

ning upplever du att ditt liv har mål och mening?. För samtliga indikatorer saknas mäten-

het, vilket innebär att det inte finns beskrivet hur indikatorn ska mätas. 

I rapporten från 2016 finns temaområdet Subjektivt välbefinnande vars indikatorer till 

stor del överensstämmer med formuleringarna för indikatorerna av temaområdet In-

dividuellt välbefinnande, dessa är: Andel som är nöjd med sitt liv (boende, arbete, fritid, fa-

milj och vänner), Andel som anser sig känna lycka och Andel som upplever att livet har mål 

och mening. För temaområdet Subjektivt välbefinnande som beskrivs i 2016 års rapport 

finns bara en aspekt Upplevd livskvalitet, det verkar dock till viss del överensstämma 

med temaområdet Individuellt välbefinnande som beskrivs i rapporten från 2018. För 

temaområdet Subjektivt välbefinnande beskrivs att: 

- det subjektiva välbefinnandet är inte detsamma som lycka eller livskvalitet,  

- livskvalitet är summan av livsvillkor och individens subjektiva upplevelse av 

de livsvillkoren.  

- det subjektiva välbefinnandet sammanfattar individens upplevelse av sin livs-

situation (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 19, Tillväxtverket 2018, sid 

54).  

2.4.13 Naturkapital 

Temaområdet Naturkapital omfattar sju aspekter: Påverkan på marken, Påverkan på det 

levande, Påverkan på luft (lokalt och globalt), Påverkan på vatten, Resursanvändning, Åter-

bruk och Skyddade naturresurser.  

För temaområdet Naturkapital beskrivs att naturkapitalet är en förutsättning för allt 

liv och all mänsklig aktivitet. Naturkapitalet måste tillvaratas och skyddas för att 

framtida generationer ska kunna åtnjuta livskvalitet kopplat till naturkapitalet och de 

ekosystemtjänster det producerar i form av uppvärmning, klimatreglering, näring 

och dess rekreationsvärde. Påverkan på framtida möjligheter till livskvalitet sker 

framför allt genom den press som sätts på naturtillgångarna av dagens levnadsvanor i 

form av konsumtion, produktion, folkmängd, teknisk utveckling och rådande in-

stitutionella faktorer. Temaområdet Naturkapital delas upp i de faktorer som anses 

ha en positiv påverkan på livskvalitet och de faktorer som anses ha negativ påverkan.  

2.4.13.1 Negativ påverkan  

Temaområdet Naturkapital omfattar fyra aspekter som ska spegla negativ påverkan 

på naturkapitalet, aspekterna är: Påverkan på marken, Påverkan på det levande, Påverkan 

på luft (lokalt och globalt) och Påverkan på vatten. I dagsläget finns det sammanlagt åtta 

indikatorer för de tre förstnämnda aspekterna, då indikator för aspekten Påverkan på 

vatten saknas. Indikatorer är: Bruten ballast ton/capita, Emissioner av Arsenik, Emissioner 
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av Kadmium, Emissioner av Nickel, Emissioner av Benso(a)pyren, Emissioner av Kolmonoxid, 

Emissioner av Kväveoxider och Emissioner av PM10 (partiklar <10 mikrom.). 

För indikatorn Bruten ballast ton/capita, som finns med i rapporten från 2016, besk-

rivs att ballast är den största utvinningen av naturtillgångar och medför en påverkan 

på marken. För övriga indikatorer saknas närmare beskrivning.  

2.4.13.2 Positiv påverkan 

Temaområdet Naturkapital omfattar tre aspekter som ska spegla positiv påverkan på 

naturkapitalet, aspekterna är: Resursanvändning, Återbruk, och Skyddade naturresurser. 

Totalt finns fyra indikatorer: Resursproduktivitet, Tillvarataget avfall, Skyddad landareal 

och Skyddad sötvattensareal.  

För temaområdets aspekter som ska spegla positiv påverkan på naturkapitalet besk-

rivs att en minskad åtgång av resurser för att producera varor och tjänster skulle 

göra det möjligt att minska miljöpåverkan, likaså kan återvinning av produkter och 

material minska negativ miljöpåverkan. Man menar också att genom att skydda vat-

ten och mark kan kommande generationer ges möjlighet till orörd natur och få för-

utsättningar för framtida vattenförsörjning (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 20–

21, Tillväxtverket 2018, sid 54).   

2.4.14 Ekonomiskt kapital 

Temaområdet Ekonomiskt kapital omfattar sex aspekter: Värdeförstörelse, Skuldbörda, 

Forskningsinvesteringar, Investeringar i finansiella tillgångar, Investeringar i fysiska till-

gångar och Investeringar i miljö.   

För temaområdet beskrivs att god hushållning och ekonomiska tillgångar är en förut-

sättning för framtida livskvalitet. Ekonomiska tillgångar omfattar både fasta och fi-

nansiella tillgångar. Infrastruktur, maskiner, bredbandsnät och fordon utgör fasta 

tillgångar, men hit kan även patent, varumärken och goodwill räknas. De fasta till-

gångarna gör ekonomisk produktion möjlig, vilket ger förutsättningar för arbete, in-

komst, utbildning och andra delar av livskvalitet. Samtidigt är det ekonomiska kapi-

talet inte möjligt utan naturkapital, humankapital och socialt kapital. Framtida finan-

siella tillgångar utgörs av det som sparas och investeras idag, i form av finansiella in-

vesteringar, pensionssparande, kunskapsutveckling och miljöskyddsinvesteringar.   

2.4.14.1 Negativ påverkan 

Temaområdet Ekonomiskt kapital omfattar två aspekter som ska spegla negativ påver-

kan på det ekonomiska kapitalet, aspekterna är: Värdeförstörelse och Skuldbörda. Det 

finns tre indikatorer för dessa aspekter: Resultaträkning kommun, Rivningar av lägen-

heter i flerbostadshus och Samlad skuldkvot för bolån. Det saknas en närmare beskrivning 

av aspekterna och indikatorerna.  
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2.4.14.2 Positiv påverkan 

Temaområdet Ekonomiskt kapital omfattar fyra aspekter som ska spegla positiv påver-

kan på det ekonomiska kapitalet, aspekterna är: Forskningsinvesteringar, Investeringar i 

finansiella tillgångar, Investeringar i fysiska tillgångar och Investeringar i miljö. Totalt 

finns sju indikatorer för dessa aspekter: FoU-utgifter hos företag, FoU-utgifter hos univer-

sitet, stat och landsting, Kapitalinkomst 30–64 år, Pensionssparande 20-64 år, Bygginveste-

ringar, Fasta bruttoinvesteringar och Industrins miljöskyddsinvesteringar.  

Aspekten Forskningsinvesteringar och dess två indikatorer FoU-utgifter hos företag samt 

FoU-utgifter hos universitet, stat och landsting kopplas till livskvalitet och hållbarhet ge-

nom att den förstnämnda investeringen beskrivs skapa möjligheter för framtida eko-

nomiska tillgångar och sysselsättning, medan den sistnämnda skapar kunskap och re-

surser för framtida generationer.  

Indikatorn Kapitalinkomst 30–64 år, för aspekten Investeringar i finansiella tillgångar, 

avser ett långsiktigt sparande som skapar möjligheter för investeringar idag och in-

komst i framtiden. Aspektens andra indikator, Pensionssparande 20–64 år, beskrivs 

mäta framtida inkomster.  

Aspekten Investeringar i fysiska tillgångar omfattar indikatorn Bygginvesteringar som be-

skrivs skapa långsiktiga ekonomiska tillgångar i form av tillgång till infrastruktur som 

vatten, avlopp, vägar, järnvägar och bostäder för framtida generationer. Aspekten 

Investeringar i fysiska tillgångar omfattar också Fasta bruttoinvesteringar, i 2016 års rap-

port finns indikatorn Företagens bruttoinvesteringar kr/invånare för vilken det beskrivs 

att företagens fasta bruttoinvesteringar skapar ekonomiska tillgångar som kan använ-

das för att bedriva verksamhet och skapa sysselsättningsmöjligheter i ett längre per-

spektiv.  

Aspekten Investeringar i miljö och dess indikator Industrins miljöskyddsinvesteringar besk-

rivs som ett skydd för ekonomiska tillgångar, vilka i sin tur kan användas i framtiden 

för fortsatt ekonomisk produktion (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 22–23, Till-

växtverket 2018, sid 55).     

2.4.15 Humankapital 

Temaområdet Humankapital omfattar fyra aspekter: Förlorad kunskap och kompetens, 

Hälsorisker, Investeringar i hälsa samt Investeringar i kunskap.   

Humankapitalet beskrivs omfatta de tillgångar i form av befolkningens hälsoläge, den 

samlade kunskapen, de samlade färdigheter, de kompetenser och de samhällsegen-

skaper som tillsammans skapar möjligheter för kommande generationer. Tillgång-

arna beskrivs vara en förutsättning för utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Ut-

veckling av ett hållbart arbetsliv genom utbildning och hälsovård samt utveckling av 

människors kunskaper och färdigheter har en positiv effekt på humankapitalet. 
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2.4.15.1 Negativa aspekter 

Temaområdet Humankapital omfattar två aspekter som ska spegla negativ påverkan 

på humankapitalet, aspekterna är: Förlorad kunskap och kompetens samt Hälsorisker. To-

talt finns sju indikatorer för dessa aspekter: Arbetsskador, Självmord (åldersstandardise-

rat), Utan arbete mer än 12 månader, Utan arbete mer än 24 månader, Riskkonsumenter av 

alkohol, Röker dagligen och Fallolyckor (invånare 65+ vårdade). 

För indikatorn Arbetsskador beskrivs att en sämre arbetsmiljö påverkar människor ne-

gativt och kan ha effekter för deras möjligheter att arbeta i framtiden. För indikato-

rerna Självmord, Utan arbete mer än 12 månader och Utan arbete mer än 24 månader sak-

nas beskrivning.   

För indikatorerna Riskkonsumenter av alkohol och Röker dagligen beskrivs att båda akti-

viteterna innebär en hög risk för ohälsa och därmed sämre livskvalitet både nu och i 

framtiden. För indikatorn Fallolyckor (invånare 65+ vårdade) saknas en beskrivning.  

2.4.15.2 Positiva aspekter 

Temaområdet Humankapital omfattar två aspekter som ska spegla positiv påverkan 

på humankapitalet, aspekterna är: Investeringar i hälsa och Investeringar i kunskap. To-

talt finns åtta indikatorer för dessa aspekter: Fysisk aktivitet minst 30 min/dag, MPR-

vaccinerade barn 3 år, Äter rekommenderat intag av frukt och grönt, Antal personer som be-

sökte familjerådgivningen för samtal, Barn som går i förskola, Avslutat gymnasieskola, In-

skrivna barn per årsarbetare i förskolan och Lärare i SFI med pedagogisk högskoleexamen.  

För indikatorerna till de aspekter som ska spegla positiv påverkan på humankapitalet 

beskrivs att fysisk aktivitet är nödvändigt för framtida hälsa och att matvanor är 

kopplade till många av de sjukdomar som förväntas innebära en stor sjukdomsbörda 

i framtiden. Genom att gå i förskola förbättras möjligheterna för barns framtida del-

aktighet i skola och arbetsmarknad, då förskolans pedagogiska uppdrag delvis kan 

kompensera för individers skilda förutsättningar. Likaså bidrar investeringar i ungas 

kompetens till att förbättra gruppens framtida möjligheter och stärker det framtida 

humankapitalet. För indikatorerna MPR-vaccinerade barn 3 år, Antal personer som besökte 

familjerådgivningen för samtal, Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan och Lärare i SFI 

med pedagogisk högskoleexamen saknas beskrivning (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 

24–25, Tillväxtverket 2018, sid 55).  

2.4.16 Socialt kapital 

Temaområdet Socialt kapital omfattar fem aspekter: Korruption och avtalsbrott, Kränk-

ning, Segregation, Möten och medkänsla samt Samhällsförtroende.  

Temaområdet avser omfatta de tillgångar i form av breda sociala nätverk med hög 

grad av socialt eller mellanmänskligt förtroende som finns mellan olika aktörer i 

samhället. Det sociala kapitalet beskrivs vara av betydelse för livskvaliteten idag samt 
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att dagens förtroende för samhället har betydelse för yngres framtida samhällstillit. 

Man menar att det finns en koppling mellan det mellanmänskliga förtroendet och 

förtroendet för myndigheter och för institutioner. Välfungerande, transparenta, icke 

diskriminerande institutioner står i motsats till korruption och aktiviteter som ska-

dar förtroendet för myndigheter och andra aktörer. Genom att bygga upp tillit idag 

skapas det framtida sociala kapitalet. Förtroendet till samhället är kopplat till flera 

teman för livskvalitet och påverkas av möjligheterna till medborgarengagemang, av 

trygghet och säkerhet, av människors sociala nätverk, av tillit till andra, av materiella 

förutsättningar och av arbetsvillkor.  

2.4.16.1 Negativa aspekter 

Temaområdet Socialt kapital omfattar tre aspekter som ska spegla negativ påverkan 

på det sociala kapitalet, aspekterna är: Korruption och avtalsbrott, Kränkning samt Segre-

gation. Totalt finns fyra indikatorer som ska spegla de två förstnämnda aspekterna: 

Ekonomisk brottslighet anmälda brott, Hot-, kränknings- och frihetsbrott anmälda brott, Poli-

tiker utsatt för hot, våld, trakasserier, skadegörelse och stöld samt Sexualbrott anmälda brott. 

För aspekten Segregation saknas det indikator.  

För dessa fyra indikatorer beskrivs att en grundförutsättning i samhället är att det ska 

gå att lita på ingångna avtal. Medan ekonomisk brottslighet skadar förtroendet för 

och mellan företag, så har hot-, kränknings- och frihetsbrott samt sexualbrott en di-

rekt påverkan på förtroendet mellan människor. En förutsättning för ett demokra-

tiskt samhälle är även att kunna verka politiskt utan att riskera hot, våld eller trakas-

serier från andra. För aspekten Segregation saknas beskrivning. 

2.4.16.2 Positiva aspekter 

Temaområdet Socialt kapital omfattar två aspekter som ska spegla positiv påverkan 

på det sociala kapitalet, aspekterna är: Möten och medkänsla samt Samhällsförtroende.  

Totalt finns tre indikatorer för dessa aspekter: Mötesplatser tillgång till bibliotek, Med-

borgardelaktighet antal grupper som nås (unga, äldre, utländsk bakgrund, nationella minori-

teter, funktionsnedsättning) och Social hållbarhet i företag (SME som arbetar med social håll-

barhet).  

För indikatorerna till ovannämnda aspekter beskrivs att genom att investera i mötes-

platser är det möjligt att skapa förutsättningar för social delaktighet och öka förtro-

endet mellan människor. Dessutom bidrar en systematisk ökning av möjligheterna 

till inflytande för alla till att det sociala kapitalet stärks. Man menar också att syste-

matiskt arbete med social hållbarhet skapar förtroende för individer, företag och den 

egna arbetsplatsen/organisationen (Reglab & Tillväxtverket 2016, sid 26–27, Till-

växtverket 2018, sid 56). 



 

19 

 

3 Om sammansatta indikatorer och deras 

mätning 

Odelstad (1990, sid 1–2) beskriver fyra vanliga anledningar till att man mäter och 

vilka fördelar man förväntas uppnå genom att mäta: 

- Det blir lättare att samla in, formulera, kommunicera och behandla data 

- Det ger en större precision i datainsamlandet 

- Man kan använda matematik och kvantitativa metoder 

- Det leder till en högre grad av objektivitet. 

Han beskriver vidare att en vanlig uppfattning är att mätning innebär att man har en 

metod för att avgöra hur mycket ett objekt (A) har av en aspekt (X) och att resultatet 

medför att man kan jämföra om två objekt (A & B) har lika mycket av aspekten (X) 

eller om någon av dem har mer (Odelstad 2017a, sid 31).  

Under 1900-talet har tanken om att vetenskapliga begrepp bör omfatta en avgör-

ningsmetod diskuterats inom de vetenskapsteoretiska och metodologiska områdena. 

En avgörningsmetod är en sådan med vilken man experimentellt kan avgöra 

huruvida begreppet är tillämpbart eller ej. Utgångspunkten är att avgörningsme-

toden ska vara intersubjektiv, med andra ord ska resultatet bli detsamma oavsett 

vem som använder metoden, vilket i sin tur ska kunna stärka begreppets objektivitet 

(Odelstad 2017a, sid 18). Odelstad (2017a, sid 19) menar att detta inte är tillämp-

bart på alla begrepp utan snarare på deskriptiva begrepp där man vill erhålla en hög 

grad av precision. Är däremot avgörningsmetoden inte given kan det tyda på att be-

greppet är normativt eller att det rör sig om ett mellanbegrepp som kopplar sam-

man ett deskriptivt och ett normativt begrepp (Odelstad 2017a, sid 19). I den här 

formen av trepartsystemet utgör det deskriptiva begreppet en grund, mellanbegrep-

pet ”kopplingen” och det normativa begreppet en påföljd (Odelstad 2019, sid 79). 

Systemet blir ett normativt minisystem som befästs genom användning av mellanbe-

greppet (Odelstad 2017a, sid 23). 

Odelstad (2017b, sid 25-27) poängterar att skillnaden mellan deskriptiva och normativa 

aspekter är central för förståelsen av vad mätning med avseende på en aspekt innebär. De-

skriptiva begreppen eller satserna beskriver vad som är fallet, de uttrycker fakta. 

Normativa begrepp och satser anger istället vad som bör eller får vara fallet, de är 

värderande och beskriver vad som är bra eller i någon mening värdefullt. Om man 

med mätning avser en numerisk representation i generell mening, är det möjligt att 

representera såväl deskriptiva som normativa aspekter, men man bör uppmärk-

samma att enbart för att en aspekt är mätbar i detta avseende så innebär det inte att 

den är deskriptiv. När en objektiv avgörningsmetod saknas bör argumentation och 
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analys tillämpas i dess ställe (Odelstad 2017a, sid 20). En normativ aspekt kan förut-

sätta mätning av de underliggande aspekter som den utgörs av, men det betyder inte 

att mätningen av den normativa aspekten kan likställas med den form av mätning 

som sker när en intersubjektiv avgöringsmetod är given (Odelstad 2017a, sid 35). 

Vid mätning av ett mellanbegrepp behöver hänsyn tas till hur de deskriptiva grun-

derna ska kunna kopplas till de normativa följderna. Valet av mätmetod blir ett nor-

mativt ställningstagande samtidigt som den blir ett verktyg för att tydliggöra begrep-

pets innebörd (Odelstad 2019, sid 106).   

3.1 Om aspekter 

Aspekter är uppbyggda av relationer. De kan därmed ses som en aggregering av re-

lationer och representeras av en struktur uppbyggd av relationer. Det kan ibland 

vara svårt att skilja på vad som är en aspekt och en relation. Relationer kan dock ne-

geras, vilket kan illustreras med ”kroppslängd” som exempel där ”inte längre än” be-

skriver jämförelsen mellan två uppmätta kroppslängder medan uttrycket ”inte 

kroppslängd” saknar egentlig mening (Odelstad 2017a, sid 16). Aspekter kan kopp-

las till ett tillämpningsområde och har samtidigt en komparativ egenskap (Odelstad 

2017b, sid 27). ”Nytta” är exempel på ett klurigt begrepp som kan vara aspekt eller 

mått, deskriptivt eller normativt beroende på hur det används (Odelstad 2017b, sid 

37). Andra mer lättidentifierade aspekter är t.ex. de deskriptiva aspekterna tempe-

ratur och ålder (Odelstad 2019, sid 105) samt de normativa aspekterna bruttonat-

ionalprodukt, inflation, arbetslöshet och tillgång till tjänster (Odelstad 2019, sid 

106).   

3.2 Vad är en sammansatt indikator? 

Aggregationsteori studerar hur aspekter aggregeras till att utgöra en annan aspekt 

och hur aspekter kan brytas ner i olika delar. Förutom inom multikriterieanalys till-

lämpas aggregationsteori inom flera vitt skilda områden (Odelstad 2017b, sid 20). 

Kopplat till mätning av begrepp kan vi se att det tillämpas när ett normativt begrepp 

bryts ner i syfte att kunna mätas. Den högsta aggregeringsnivån utgörs då av det nor-

mativa begreppet medan den lägsta nivån utgörs av de deskriptiva begrepp som det 

normativa begreppet omfattar. Men de underliggande nivåerna behöver inte enbart 

utgöras av deskriptiva begrepp utan kan också omfatta normativa sådana. Oftast är 

det så att om aggregeringen sker i flera led utgörs den lägsta nivån i de flesta fall av 

de deskriptiva begreppen, men ju närmare den högsta aggregeringsnivån man kom-

mer desto mer normativa blir de aggregerade aspekterna som ett resultat av att de 

olika nivåerna också utgör en sammanvägning i sig (Odelstad 2017b, sid 27).  
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Ett exempel på hur olika aspekter aggregeras till att utgöra ett normativt begrepp är 

det fiktiva exempel som Odelstad (2019, sid 106) beskriver gällande busspunktlig-

het, där man inom en kommun har antagit en kollektivtrafikspolicy som innebär att 

de kommunala busstrafikens punktlighet ska öka med minst 5% per år. I syfte att 

kunna utvärdera huruvida man har lyckats behöver busspunktligheten mätas. Men 

hur ska det mätas? Bör man mäta förseningen per buss? Hur blir det då om ett buss-

företag har många bussar som är lite försenade, medan ett annat bussbolag har få 

bussar som är mycket försenade? Har det någon betydelse vilken tid på dygnet bus-

sarna är försenade? Om antalet passagerare är få eller många? Är det bäst att hitta en 

aspekt gällande busspunktlighet som är enkel att mäta och låta den bli avgörningsme-

tod för begreppet? Bör man ta hänsyn till så många aspekter som möjligt och aggre-

gera dessa? Eller ska man kanske endas välja ut ett fåtal viktiga aspekter och aggre-

gera dem istället? Odelstad (2019, sid 106) menar med exemplet att busspunktlig-

het inte är ett direkt mätbart begrepp utan utgörs av en deskriptiv grund som vilar 

på fakta och har en avgörningsmetod som innebär en värdering, ett normativt ställ-

ningstagande, och en aggregering av flera olika aspekter.    

En sammansatt indikator består av flera underliggande indikatorer som tillsammans 

utformas till att utgöra ett index utifrån en specifik modell särskilt utformat för just 

den sammansatta indikatorn. Sammansatta indikatorer ska helst mäta flerdimension-

ella aspekter som inte kan visas med hjälp av en enskild indikator, exempel på sådana 

komplexa företeelser kan vara industrialisering, hållbarhet eller konkurrenskraft 

(OECD 2008, sid 13). Likt exemplet gällande busspunktlighet innebär sammansatta 

indikatorer en aggregering av flera aspekter och medför normativa ställningstagan-

den.  

I OECD:s ”Handbok för sammansatta indikatorer” (2008, sid 13) tas flera fördelar 

och nackdelar upp gällande sammansatta indikatorer (se tabell 1). 
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Tabell 1. Fördelar och nackdelar med sammansatta indikatorer enligt OECD:s ”Handbok för 
sammansatta indikatorer” (2008, sid 13 & 14). 

3.3 Standardisering av värden 

I syfte att kunna aggregera indikatorer som mäts i olika måttenheter behöver indika-

torernas värde omvandlas till en likvärdig numerisk representation för att aggrege-

ras. Således ”normaliseras” värdena med hjälp av olika metoder (OECD 2008, sid 

27). I beskrivningen av aggregering av aspekter för BRP+ användes begreppet ”stan-

dardiseras” (se Tillväxtverket 2018, sid 41) men samma sak avses. Normaliserings-

metod bör väljas utifrån det data som ska normaliseras och den sammansatta indika-

torns syfte (OECD 2008, sid 30). I ett exempel från OECDs ”Handbok för samman-

satta indikatorer” (2008, sid 83) visas det hur samma normaliseringsmetod ger två 

olika resultat med avseende på temperaturökning över tid beroende på om det ur-

sprunglig data varit Celsius eller Fahrenheit.  

Min-Max metoden som används i BRP+ är ett sätt att normalisera data på. Metoden 

omvandlar indikatorernas värde till ett motsvarande värde mellan 0-1 (eller i BRP+ 

fall mellan 0-100). En fördel med min-maxmetoden är att den erbjuder en större 

möjlighet till att differentiera närliggande resultat, samtidigt som väldigt höga eller 

väldigt låga värden kan resultera i en snedvriden effekt (OECD 2008, sid 28). Nor-

maliseringen är avgörande för huruvida det slutliga resultatet speglar underlaget på 

Fördelar Nackdelar 

Kan summera komplexa, multidimensionella 
dimensioner i syfte att stödja beslutsfattare 
 
Är lättare att tolka än flera uppdelade 
indikatorer 
 
Minskar den synliga omfattningen av antalet 
indikatorer utan att förlora underliggande 
data 
 
Möjlighet att inkludera mer data trots 
begränsat utrymme 
 
Sätter utvecklingsfrågor i centrum vid 
policyutformning 
 
Underlättar kommunikationen med 
medborgare och främjar ansvarstagande 
 
Bidrar till att formulera och förstärka det 
man önskar förmedla till olika målgrupper 
 
Möjliggör för användare att jämföra 
komplexa dimensioner på ett effektivt sätt. 

Kan ge missvisande policybudskap om de är 
dåligt sammansatta eller om de misstolkas 
 
Kan inbjuda till förenklade policyslutsatser 
 
Kan felaktigt användas för att stödja en viss 
typ av policy om sammansättningen saknar 
transparens, statistisk grund eller 
konceptuella principer 
 
Kan maskera allvarliga brister inom olika 
dimensioner och öka svårigheterna att kunna 
identifiera rätt åtgärd 
 
Kan leda till felaktig policyutformning om 
svårmätbara dimensioner inte tas med.  
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ett jämförbart och sammanhängande sätt. Fel val av normaliseringsmetod kan ge 

otillförlitliga resultat (OECD 2008, sid 30). 

3.4 Tilldelning av viktkoefficienter  

För BRP+ beskrivs att indikatorerna vägs samman med samma vikt och att viktningen är 

även lika hög för samtliga aspekter (Tillväxtverket 2018, sid 41). Enligt OECD (2008, 

sid 31) är det vanligt att man för de flesta sammansatta indikatorerna väljer att till-

dela samma viktkoefficient till alla underliggande indikatorer. Det finns flera olika 

metoder för att tilldela viktkoefficienter, några grundar sig på statistiska modeller 

andra på kunskapen och erfarenheten bland de som deltar i arbetet att utforma den 

sammansatta indikatorn, men i princip är viktkoefficienter värdeomdömen. Greco 

et al., (2018, sid 66) listar fem olika anledningar som brukar anges av beslutsfattare 

och utformare av sammansatta indikatorer till varför viktkoefficienter inte tilldelas. 

Anledningarna är att: det är enklare än att tilldela viktkoefficienter, man saknar till-

räcklig teoretisk grund för att göra skillnad mellan de olika indikatorerna, det saknas 

konsensus mellan beslutsfattarna om hur viktkoefficienterna ska fördelas, man häv-

dar att genom att inte tilldela viktkoefficienter bibehålls metodens objektivitet, man 

saknar nödvändig statistisk eller empirisk kunskap om ämnet. 

I OECDs ”Handbok för sammansatta index” (2008, sid 33) beskrivs att vid använd-

ning av både linjära eller icke-linjära aggregeringsmetoder blir viktkoefficientensför-

delningen den avvägning som gjorts mellan de olika indikatorerna och därmed inte 

ett mått på aspekters ”viktighet” i förhållande till andra aspekter. Man tillägger sam-

tidigt att för att säkerställa att viktkoefficienter förblir ett mått på ”viktighet” bör ag-

gregeringsmetoder användas som inte tillåter att indikatorer kan kompensera för 

varandra inom indexet. Tilldelas inga, eller samma, viktkoefficienter på subgrupp-

nivå (motsvarande aspekter i BRP+) eller indikatornivå resulterar det i kombination 

med aggregeringsmetoder i en implicit fördelning av viktkoefficienter utifrån antalet 

indikatorer inom de olika subgrupperna (OECD 2008, sid 31). 

Keeney (1992, sid 148) å andra sidan anser att det inte är meningsfullt att tilldela 

viktkoefficienter utifrån aspekten som sådan, utan istället utifrån den avvägning 

(trade-offs) som beslutsfattaren gör i form av värdeomdömen avseende de olika 

aspekterna. Han beskriver 12 vanliga fallgropar kopplade till att just försöka tilldela 

”viktighet” till en aspekt istället för att använda viktkoefficienter som en spegling av 

avvägningen mellan olika aspekter (Keeney 2002). Bland annat beskrivs ett exempel 

där en familj letar efter ett nytt bostadsområde då familjens barn ska börja skolan 

(Keeney 2002, sid 941). Familjens önskan är att minimera kostnaden för huset men 

maximera skolkvaliteten som här innebär andelen barn som gör bättre ifrån sig på de 

nationella proven än medelvärdet för landet. När familjen är på husvisning säger fas-

tighetsmäklaren ”I slutändan handlar det om vad som är viktigast för er, kostnaden för huset 
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eller skolkvaliteten. Vad tycker ni är viktigast?” Keeney menar att om familjen skulle 

svara att skolkvalitet är viktigast, skulle det betyda att ett hus som kostar $240,000 i 

ett område där 75% av eleverna vid skolan presterar över medel på de nationella 

proven skulle föredras över ett område med ett hus som kostar $160,000 där 72% 

av eleverna vid skolan presterar över medel på de nationella proven. Om familjen 

skulle svara att kostnaden var viktigast, blir frågan istället huruvida ett hus för 

$179,000 i ett område där 47% av eleverna vid skolan presterar över medel på de 

nationella proven föredras framför ett hus för $185,000 där 86% av eleverna vid 

skolan presterar över medel på de nationella proven? Han menar att tilldela viktko-

efficienter utifrån hur ”viktig” man anser att aspekten är, istället för att använda sig 

av viktkoefficientfördelning som ett verktyg för att visa på de avvägningar man valt 

att göra mellan olika aspekter, kan leda till att underlaget för beslutsfattandet blir 

missvisande och beslutet inte blir i enlighet med de mål som beslutsfattaren önskar 

uppnå.   

3.5 Aggregering 

För BRP+ används samma aggregeringsmetod både vid aggregeringen av indikatorer 

till aspekter och vid aggregering av aspekter till temaområden. De standardiserade 

värdena för varje indikator summeras först och divideras sedan med antal indikatorer 

inom aspekten, därefter summeras de erhållna värdena för aspekterna inom respek-

tive temaområden och divideras med antalet aspekter inom detsamma (Tillväxtver-

ket 2018, sid 41). Enligt Greco et al., (2018, sid 75) antar en linjär aggregering att 

det finns en oberoende preferensrelation mellan indikatorer, vilket betyder att ord-

ningen bland de olika alternativen förblir desamma även om andra alternativ till-

kommer eller avlägsnas så länge dessa inte är bättre än det bästa alternativet. Vid lin-

jär aggregering kan aggregeringen av ett lågt värde med ett högre värde inom samma 

subgrupp resultera i ett hyfsat bra värde totalt för subgruppen, t.ex. kan ett bra 

värde inom området för ekonomisk tillväxt kompensera för ett sämre värde gällande 

tillståndet i samhället eller i naturen och det totalt sett ge ett hyfsat bra värde 

(OECD 2008, sid 33). Greco et al., (2018, sid 65-66) beskriver också att när 

samma viktkoefficient tilldelas alla underliggande aspekter och kombineras med en 

linjär aggregeringsmetod får det som konsekvens att resultatet (indexet) blir ett me-

delvärde av de summerade aspekternas normaliserade värden och inte en förädling 

av den underliggande statistiska informationen.  

3.6 Rangordningsomkastning (rank reversal) 

Med ”rank reversal” menas den rangordningsomkastning som kan ske vid användning 

av vissa modeller när det sker en förändring bland de givna alternativen, t.ex.  när 

ytterligare ett alternativ läggs till eller när ett av de redan befintliga alternativen tas 
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bort (Aires & Ferreira 2018, sid 331). Medan ”rank reversal” kan vara så sällan före-

kommande att man väljer att bortse från det, kan dess förekomst trots allt ha bety-

delse för användandet av vissa modeller eller verktyg för beslutsfattande, där dess 

förekomst kan upplevas påverka resultatets logiska integritet (Aires & Ferreira 2018, 

sid 333-334). ”Rank reversal” och BRP+ behandlas under avsnitt 5.2. 

Saaty och Sagir (2009, sid 1231) beskriver två faktorer som de anser är de som till 

stor del påverkar huruvida det sker en rangomkastning eller ej, den ena är den mät-

metod som använts och den andra är antagandet om att alternativen inte är beroende 

av varandra. Vidare menar de att det egentligen inte finns något svar på när en viss 

rangordning bör bevaras. De poängterar också att mätningar gjorda utifrån en speci-

fik skala behöver tolkas utifrån syftet med mätningen, vilket innebär att man behö-

ver analysera resultaten i förhållande till ett ideal eller liknande mått. Att endast an-

vända sig av resultatet från själva mätningen är inte tillräcklig grund för en eventuell 

rangordning. Deras upplevelse är att allt som oftast analyseras inte resultatet särskilt 

i de fall då det som mätts ligger utanför beslutsfattarnas kunskapsområde, istället an-

vänds de normaliserade värdena (resultatet) rätt av utan närmare förklaring (Saaty & 

Sagir 2009, sid 1232).  
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4 Metod 

I enlighet med syftet för detta examensarbete kommer vi först undersöka vad en ök-

ning eller en minskning inom en indikator är värd i förhållande till en ökning eller 

en minskning inom en annan indikator, för att sedan gå vidare med att undersöka 

vilka konsekvenser ett byte av jämförelseår får för resultatet. 

4.1 Avgränsning 

I syfte att få tillgång till det data som använts vid mätningen som presenterades i rap-

porten ”Hållbar utveckling i svenska regioner?” (Tillväxtverket 2018) kontaktades 

Reglab, som valde att inte lämna ut underliggande data. För att göra datain-

samlingen hanterbar avgränsades analysen till ett mindre antal temaområden. I och 

med att varje temaområde har en likartad struktur är det möjligt att diskutera BRP+ 

på en övergripande nivå utan att analysera varje enskilt temaområde på indikator-

nivå.   

I ett första steg valdes fem temaområden ut: Trygghet och säkerhet, Tillgänglighet till 

tjänster, Arbete och löner, Hälsa samt Naturkapital. Det fanns flera utmaningar i inhämt-

ningen av data gällande dessa temaområden. Förutom att det var svårt att få tillgång 

till visst data var det även svårt att säkerställa att underlaget var detsamma som an-

vänts vid mätningen som presenterats 2018, framförallt eftersom underlaget kunde 

plockas fram utifrån flera olika parametrar.  

I ett nästa steg valdes därför tre andra temaområden ut: Medborgarengagemang och de-

mokratisk delaktighet, Arbete och Löner samt Bostad. Utifrån dessa tre temaområden val-

des till sist temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet ut för ana-

lys, främst på grund av att data kunde inhämtas utan val av olika typer av parametrar 

samt att det även fanns data fem år tillbaka i tiden, vilket gör det möjligt att skapa 

ett jämförelseår utan att använda imputering.  

4.2 Kontroll av dataunderlag för 2018 års mätning   

I syfte att säkerställa meningsfulla jämförelser mellan resultatet i avsnitt 5 och den 

BRP+ mätning som presenterades 2018 kontrolleras i detta avsnitt att de beräk-

ningar som utförts i avsnitt 5 utgår från samma dataunderlag och aggregeringsmetod 

som användes vid framtagandet av BRP+ 2018.  

I rapporten ”Hållbar utveckling i svenska regioner?” (Tillväxtverket 2018, sid 43-52) 

presenteras det sammanvägda värdet för varje temaområde i form av stapeldiagram 

där den lodräta axeln graderats 0–100 (i intervaller om 10) och den vågräta axeln in-

nehåller namnen på Sveriges län. Staplarna i diagrammet motsvarar respektive läns 

indexvärde. Endast det högsta och lägsta indexvärdet för respektive temaområdet 
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beskrivs i tillhörande diagramtext medan det exakta indexvärdet för resten av länen 

får försöka läsas ut från diagrammet. Det framkommer inte explicit i texten vilket år 

mätningen avser, men för fyra av fem övriga diagram i rapporten vilka innehåller år-

tal sträcker sig diagrammens tidsaxel fram tills 2016 (se Tillväxtverket 2018, sid 17, 

33 & 35 för diagram). I det femte diagrammet, som avser Median av nettoinkomst efter 

lön presenteras siffrorna för år 2014 och 2015 samtidigt som det i texten görs en 

hänvisning till 2016 års löneskillnad mellan könen (se Tillväxtverket 2018, sid 18 

för diagram).  

Temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet har två aspekter Demo-

kratisk delaktighet och Engagemang i civilsamhället. Varje aspekt har i sin tur en indika-

tor var, andelen som röstat i senaste kommunvalet och antalet idrottsföreningar som erhållit 

LOK-stöd / 10 000 invånare. För temaområdet anges det i mätningen som presentera-

des 2018 att Gotlands län har det högsta indexvärdet (71), medan Stockholms län 

har det lägsta (41) (Tillväxtverket 2018, sid 43). Genom att använda data från de tre 

senaste åren erhålls de indexvärden som presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Indexvärden när underliggande data för antal idrottsföreningar som erhåller LOK-
stöd/10000 invånare är år 2015, 2016 och 2017. Underliggande data för valdeltagandet för 
kommunen i det senaste kommunvalet förblir detsamma då 2014 års data är det senaste kommunvalet.  

Län 2015 2016 2017 

Gotlands  66,67 70,83 69,47 
Stockholms  44,58 40,39 42,33 

 

Utifrån att 2016 års indexvärde låg närmast det resultat som presenterats 2018 gjor-

des ett diagram liknande det som presenterats för temaområdet (se Tillväxtverket 

2018, sid 43 för original). Diagrammet (blåa staplar, orangea och svarta ringar) 

överlappades med originaldiagrammet (lila staplar, ljuslila rektanglar) i syfte att un-

dersöka i vilken mån värdena för de resterande länen överensstämde (se figur 2), då 

dessa inte redovisas i text. Man bör observera att då det data som använts i BRP+ 

mätningen som presenterades 2018 inte finns angivet i rapporten är diagrammet 

som använts ett urklipp till skillnad från det överlappande diagrammet som är ett re-

sultat av beräkningarna i samband med detta examensarbete. 
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Figur 2. Diagram för temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet (Tillväxtverket 
2018) överlappat med diagram som visar resultatet erhållet i samband med detta examensarbete 
avseende temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet.   

Överlag ser det ut som att de båda diagrammen överensstämmer, men det finns 

skillnader. Den största är nog värdet för Riket (Sverige), små skillnader finns också 

som till exempel för Kalmar län, Blekinge län och Jönköpings län.  

4.2.1 Vad skillnaderna kan bero på 

I rapporten från 2018 beskrivs endast det högsta respektive lägsta indexvärdet i text 

för varje temaområde. Indexvärdena presenteras utan decimaler. Flera län har 

samma indexvärde för ett specifikt temaområde, till exempel har: 

- Skåne och Södermanland det lägsta indexvärdet (36) för temaområdet In-

komst och förmögenhet (Tillväxtverket 2018, sid 45)  

- Kronoberg, Gävleborg och Västernorrland har alla det lägsta indexvärdet 

(31) för temaområdet Naturkapital+ (Tillväxtverket 2018, sid 45) 

- Gävleborg och Västernorrland har båda lägsta indexvärdet (56) för Humanka-

pital+ (Tillväxtverket 2018, sid 51) 

- Södermanland och Jämtland det högsta indexvärdet (42) för Socialt kapital+ 

- Värmland och Östergötland det högsta indexvärdet (-8) för Socialt kapital¯ 

(Tillväxtverket 2018, sid 52) 



 

29 

 

Att indexvärdena presenteras utan decimaler, trots att den valda standardiserings-

metoden för BRP+ resulterar i tal med decimaler, samt att flera län kan erhålla 

samma resultat för ett specifikt temaområde skulle kunna tyda på att det sker någon 

form av avrundning av resultatet. Jämför vi de erhållna indexvärdena i tabell 2 med 

de indexvärden som presenterades för Gotlands län (71) och Stockholms län (41) 

2018 ser vi i tabell 3 att för år 2016 är skillnaderna minst. 

Tabell 3. Skillnader mellan det presenterade indexvärdena för Gotlands och Stockholms län och de 
erhållna indexvärdena när underliggande data för antal idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd /10 
000invånare är år 2015, 2016 och 2017 samt underliggande data för valdeltagandet för kommunen 
i det senaste kommunvalet är 2014.  

Län 2015 2016 2017 

Gotlands  4,33 0,17 1,53 
Stockholms  3,58 0,61 1,33 

 

Utifrån ovan beräkningar drar jag slutsatsen att indexvärdet som presenterades 2018 

bygger på 2016 års underlag avseende antalet idrottsföreningar med LOK-stöd och 2014 

års underlag avseende valdeltagande.  

4.2.2 Metoddiskussion 

Utan tillgång till det data och de beräkningar som ligger till grund för mätningen 

som presenterades 2018 är det omöjligt att säga vad skillnaden i resultaten beror på. 

Andra beräkningar eller källor kan ha använts vid uträkningen av indexvärdet som 

presenterades 2018 och inte redovisats i underlaget för mätningen. I samband med 

ovan beräkningar har flera kontrollberäkningar gjorts och låsta formler i Excel har 

använts i syfte att säkerställa att alla standardiserade värden för indikatorerna och det 

aggregerade värdet för varje aspekt och temaområdet beräknas på samma sätt. Un-

derliggande data till de beräkningar som gjorts i samband med detta examensarbete 

har hämtats från den angivna källan, Kolada. Kolada ägs av Rådet för främjande av 

kommunala analyser som består av svenska staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting. Underlaget i Kolada avseende andelen som röstat i senaste kommunvalet 

beräknas genom att antalet avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogil-

tiga) divideras med antal röstberättigade och multipliceras med 100. Underlaget 

hämtar Kolada från Valmyndigheten och SCB. Antal ledartillfällen som får LOK-

stöd per 10 000 invånare (Statligt lokalt aktivitetsstöd) beräknas genom att dividera 

antalet med det totala antalet invånare, dividerat med 10 000 den 31/12. LOK-stöd 

ges till föreningar med aktiviteter för pojkar och flickor 7–20 år samt för handikap-

pidrottare som är äldre än 20 år. Underlaget hämtar Kolada från Riksidrottsförbun-

det (Kolada 2019). För tillgång till underlag och de beräkningar som gjorts i sam-

band med detta examensarbete se addendum. 
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4.3 Metod för att undersöka vad en ökning eller en 

minskning inom en indikator är värd i förhållande till 

en ökning eller en minskning inom en annan 

indikator 

För att undersöka vad en ökning eller en minskning inom en indikator är värd i för-

hållande till en ökning eller en minskning inom en annan indikator kommer data för 

det senaste indexåret användas, vilket innebär 2014 års valdeltagande i kommunva-

let och antal idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd under 2016. Avseende jämfö-

relseåret kommer data för 2010 års valdeltagande i kommunvalet användas och anta-

let idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd under 2011. 

Specifikt kommer beräkningarna avse vad 1%-enhet i valdeltagande motsvarar i antal 

idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd och omvänt vad en idrottsförening som erhåller 

LOK-stöd motsvarar i procentenheter valdeltagande. Underliggande data standardiseras 

med min-maxmetoden, vilket är den standardiseringsmetod som används för BRP+ 

(se avsnitt 2.3), där den kommunen med det högsta indikatorvärdet för året ges det 

standardiserat värdet 100 och den kommunen med det lägsta indikatorvärdet ges det 

standardiserat värdet 0. Utifrån det beräknas sedan vad 1%-enhet i valdeltagande 

motsvarar i antal idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd och omvänt vad en id-

rottsförening som erhåller LOK-stöd motsvarar i procentenheter valdeltagande.  

Ett fiktivt exempel används också för att beräkna vad en ökning eller en minskning 

inom den ena indikator är värd i förhållande till en ökning eller en minskning inom 

den andra indikatorn ifall det högsta värdet för indikatorn antal idrottsföreningar som 

erhåller LOK-stöd ökar från 29 till 30, sedan till 31 och slutligen till 32 medan det 

högsta och lägsta värdet för andelen valdeltagande förblir densamma.   

4.4 Metod för att undersöka vilka konsekvenser ett byte 

av jämförelseår får för resultatet  

I syfte att undersöka vilka konsekvenser ett byte av jämförelseår får för resultatet 

kommer först jämförelseårets underliggande data standardiseras, men det senaste in-

dexårets max- och minvärden kommer användas istället för jämförelseårets egna. 

Detta stämmer överens med den metod för jämförbarhet över tid som beskrivits för 

BRP+ (se avsnitt 2.3). Beräkningarna kommer sedan avse vad 1%-enhet i valdelta-

gande motsvarar i antal idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd och omvänt vad en id-

rottsförening som erhåller LOK-stöd motsvarar i procentenheter valdeltagande. Motsva-

rande beräkningar görs också utifrån det senaste indexårets underliggande data, men 

där jämförelseårets max- och minvärden används vid standardiseringen.  

De indexvärdena som erhålls utifrån ovan beräkningar används också för att studera 

vad en ändring av jämförelseår kan ha för betydelse för rangordningen av länen. 
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5 Resultat 

I enlighet med syftet för detta examensarbete kommer vi i följande avsnitt först un-

dersöka vad en ökning eller en minskning inom en indikator är värd i förhållande till 

en ökning eller en minskning inom en annan indikator, för att sedan gå vidare med 

att undersöka vilka konsekvenser ett byte av jämförelseår får för resultatet. 

5.1 Vad en ökning eller en minskning inom en indikator 

är värd i förhållande till en ökning eller en minskning 

inom en annan indikator  

I detta avsnitt undersöks vad en ökning eller en minskning inom en indikator är värd 

i förhållande till en ökning eller en minskning inom en annan indikator utifrån det 

senaste indexåret, det senaste indexårets jämförelseår och ett fiktivt exempel. I till-

lägg görs en kortare analys av Gotlands läns indexvärde, då det är det högsta för in-

dexåret, samt möjliga konsekvenser uppbyggnaden av BRP+ får i kombination med 

vald aggregeringsmetod och viktkoefficientsfördelning. 

5.1.1 Det senaste indexåret  

Enligt den metod för standardisering av indikatorernas värden som används för 

BRP+ ges den kommun med det högsta indikatorvärdet för året 100 i standardiserat 

värde och den kommunen med det lägsta indikatorvärdet för året ges 0 i standardi-

serat värde. Resterande kommuner fördelar sig i intervallet däremellan med hjälp av 

en matematisk formel (se formel 1 avsnitt 2.3). Indexvärdet för temaområdet er-

hålls genom att det standardiserade värdet för de båda indikatorerna summeras och 

sedan divideras med 2, då respektive aspekt för temaområdet endast omfattar en in-

dikator var och därmed utgör värdet för aspekten vilken ska summeras och delas 

med antal aspekter inom temaområdet. I tabell 4 återges max- och minvärdena för 

respektive indikator avseende det senaste indexåret.  

Tabell 4. Max- och minvärden andel valdeltagande i kommunvalet år 2014 och antal 
idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd /10 000 invånare år 2016.  

 

Utifrån det faktiska värdet för andel som röstat i senaste kommunvalet och antal ledartill-

fällen som erhållit LOK-stöd fördelar sig de flesta kommuner avseende valdeltagande 

inom spannet 89–80% (över 240 kommuner), medan fördelningen av kommuner 

avseende antal idrottsföreningar med LOK-stöd är främst i spannet 19–10 antal per 

Indikator År Maxvärde Minvärde 

Andel som röstat i senaste kommunvalet 2014 92 % 60,60 % 
Antal idrottsföreningar med LOK-stöd 
/10 000 invånare 

2016 28 5 
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kommun (nästan 220st). Tittar vi istället på det standardiserade värdet för respek-

tive kommun avseende de båda indikatorerna ser vi att de flesta kommunerna åter-

finns vad gäller valdeltagande i spannet för standardiserade värden mellan 79-70 

(strax under 140 kommuner) och vad gäller idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd i 

spannet för standardiserade värden mellan 39-30 (strax över 80 kommuner). 

Använder vi de standardiserade värdena vi erhållit för andelen valdeltagande i kommun-

valet (2014) och beräknar skillnaderna i standardiserat värde mellan de angivna ande-

larna erhåller vi en uppställning som i tabell 5 nedan. Där kan vi till exempel se att 

värdet 3,184 utgör det standardiserade värdet för 1% -enhets skillnad i valdelta-

gande när maxvärdet för valdeltagande är 92% och minvärdet 60,60%.  

Tabell 5. Skillnaden mellan respektive standardiserat värde för angivna andelar som röstat i 
kommunvalet 2014 med skillnaden mellan 89,2% och 88,2% särskilt belyst.  

 

Använder vi de standardiserade värdena vi erhållit för antalet idrottsföreningar med 

LOK-stöd (2016) och beräknar skillnaderna i standardiserat värde mellan de angivna 

antalen ser vi i tabell 6 att värdet 4,347 utgör det standardiserade värdet för skillna-

den av en idrottsförening när maxvärdet är 28 idrottsföreningar och minvärdet är 5 

idrottsföreningar. Utifrån tabellen går det tydligt att se att standardiseringsfunkt-

ionen är linjär då skillnaden i standardiserat värde mellan t.ex. 25 och 27 idrottsför-

eningar är 2ggr det standardiserade värdet mellan 25 och 26 idrottsföreningar. Det 

samma gäller för andelen valdeltagande, även om det inte lika tydligt framkommer i 

tabell 4 som kortats ned av utrymmesskäl. 

Tabell 6. Skillnaden mellan respektive standardiserat värde för antal idrottsföreningar med LOK-stöd 
per 10 000 invånare (2016) med skillnaden mellan 26 och 25 idrottsföreningar särskilt belyst. 

 

Utifrån att standardiseringsfunktionen för respektive indikator är linjär och att de 

har samma viktkoefficient i den additiva aggregeringen, kan vi utifrån standardise-

ringsmetoden räkna ut ”växelkursen” mellan de båda indikatorerna. I tabellen 7 

framkommer skillnaden i max-och minvärde för varje indikator och vad skillnaden 

mellan max- och minvärdet motsvarar i standardiserat värde.  

Andel 92 90,4 89,2 89 88,9 88,6 88,5 88,3 88,2

Andel Standardiserat värde 100 94,90446 91,0828 90,44586 90,12739 89,17197 88,8535 88,21656 87,89809

92 100 0 5,095541 8,917197 9,55414 9,872611 10,82803 11,1465 11,78344 12,10191

90,4 94,9044586 -5,095541 0 3,821656 4,458599 4,77707 5,732484 6,050955 6,687898 7,006369

89,2 91,08280255 -8,917197 -3,821656 0 0,636943 0,955414 1,910828 2,229299 2,866242 3,184713

89 90,44585987 -9,55414 -4,458599 -0,636943 0 0,318471 1,273885 1,592357 2,229299 2,547771

Antal 28 27 26 25 24 23 22 21 20

Antal Standardiserat värde 100 95,65217 91,30435 86,95652 82,6087 78,26087 73,91304 69,56522 65,21739

28 100 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913 26,08696 30,43478 34,78261

27 95,65217391 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913 26,08696 30,43478

26 91,30434783 -8,695652 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913 26,08696

25 86,95652174 -13,04348 -8,695652 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913
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Tabell 7. Skillnaden i max-och minvärde för varje indikator och vad skillnaden mellan max- och 
minvärdet motsvarar i standardiserat värde.  

Indikator Skillnad max-
minvärde  

Standardiserat 
värde 

Andel som röstat i senaste kommunvalet 31,4% 100 
Antal idrottsföreningar med LOK-stöd /10 000 
invånare 

23 100 

 

Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att skillnaden i 31,4% i valdeltagande motsvarar 

skillnaden av 23 idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd. Delar vi skillnaden mel-

lan max- och minvärde avseende andelen valdeltagande i senaste kommunvalet med skill-

naden mellan max-och minvärdet avseende antal idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd 

/10 000 invånare erhåller vi 31,4/23 = 1,365 vilket motsvarar vad skillnaden av en 

idrottsförening som erhåller LOK-stöd är värd i förhållande till andelen valdelta-

gande i senaste kommunvalet. Omvänt gäller att skillnaden mellan max-och minvär-

det för antalet idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd delat med skillnaden mellan 

max- och minvärde avseende andelen valdeltagande i senaste kommunvalet 23/31,4 

= 0,732 motsvarar vad skillnaden av 1%-enhet valdeltagande är värd i förhållande 

till antal idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd.  

Tittar man närmare på indexvärdet för Vimmerby och Olofström (tabell 8) kan man 

se ett exempel på en sådan ”växlingskurs”. Indexvärdet för kommunerna är nästan 

detsamma men underliggande data skiljer sig vad gäller andelen som röstat i kom-

munvalet och antalet idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd. Skillnaden mellan 

Vimmerbys 84,4% och Olofströms 80,3% i valdeltagande är 4,1% vilket delat med 

1,365 resulterar i 3,003 som här motsvarar de tre idrottsföreningarna i skillnad.  

Tabell 8. Underliggande data och indexvärde för Vimmerby och Olofström. 

 

5.1.2 Jämförelseåret 

Vid standardiseringen av värdena för det senaste indexårets jämförelseår används 

max- och minvärdena för 2010 års valdeltagandet i kommunvalet och 2011 års antal id-

rottsföreningar som erhållit LOK-stöd (se tabell 9). 

        Valdeltagande      LOK-stöd Indexvärde 
Kommun 2014 Standardiserat värde 2016 Standardiserat värde  

Vimmerby 84,4 75,79618 17 52,17391 63,98505 
Olofström 80,3 62,73885 20 65,21739 63,97812 
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Tabell 9. Max-och minvärden avseende andel valdeltagande i kommunvalet 2010 och antalet 
idrottsföreningar med LOK-stöd / 10 000 invånare 2011. 

Indikator År Maxvärde Minvärde 

Andel som röstat i kommunvalet 2010 90,50 % 61 % 
Antal idrottsföreningar med LOK-stöd 
/10 000 invånare 

2011 27 4 

 

Väljer vi att studera kommunerna utifrån det faktiska värdet för andelen som röstat i 

kommunvalet och antalet idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd fördelar sig de flesta 

kommuner avseende valdeltagande inom spannet 89–80% (strax över 200 kommu-

ner), medan fördelningen av kommuner avseende antal idrottsföreningar med LOK-

stöd är främst i spannet 19-10 idrottsföreningar per kommun (nästan 200 kommu-

ner). Tittar vi närmare på det standardiserade värdet för respektive kommun avse-

ende de båda indikatorerna ser vi att de flesta kommunerna återfinns vad gäller val-

deltagande i spannet för standardiserade värden mellan 79–70 (nästan 120 kommu-

ner) och vad gäller idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd är fördelningen något jäm-

nare i spannet 69-30.  

Använder vi de standardiserade värdena vi erhållit för andelen valdeltagande i kommun-

valet (2010) och beräknar skillnaderna i standardiserat värde mellan de angivna ande-

larna erhåller vi en uppställning som i tabell 10. Där kan vi till exempel se att värdet 

3,389 utgör det standardiserade värdet för 1%-enhet skillnad i valdeltagande när 

maxvärdet är 90,5% och minvärdet är 61%. Det standardiserade värdet för 1%-en-

het i skillnad är något högre än för 2014 som var 3,184. 

Tabell 10. Skillnaden mellan respektive standardiserat värde för andelen som röstat i kommunvalet 
2010 med skillnaden mellan 88,1% och 87,1% särskilt belyst.  

 

Använder vi de standardiserade värdena vi erhållit för antalet idrottsföreningar med 

LOK-stöd (2011) och beräknar skillnaderna i standardiserat värde mellan de olika an-

talen ser vi i tabell 11 att värdet 4,347 utgör skillnaden mellan det standardiserade 

värdet för en idrottsförening med LOK-stöd när maxvärdet är 27 idrottsföreningar 

och minvärdet är 4 idrottsföreningar. Värdet är detsamma som för skillnaden i värde 

av en idrottsförening 2016, då var maxvärdet för året 28 idrottsföreningar med 

LOK-stöd och minvärdet 5. Både 2011 och 2016 uppvisar därmed en skillnad om 23 

idrottsföreningar mellan min- och maxvärdet för respektive år.   

Andel 90,5 89,6 89,2 88,1 87,6 87,3 87,2 87,1

Andel Standardiserat värde 100 96,94915 95,59322 91,86441 90,16949 89,15254 88,81356 88,47458

90,5 100 0 3,050847 4,40678 8,135593 9,830508 10,84746 11,18644 11,52542

89,6 96,94915254 -3,050847 0 1,355932 5,084746 6,779661 7,79661 8,135593 8,474576

89,2 95,59322034 -4,40678 -1,355932 0 3,728814 5,423729 6,440678 6,779661 7,118644

88,1 91,86440678 -8,135593 -5,084746 -3,728814 0 1,694915 2,711864 3,050847 3,389831
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Tabell 11. Skillnaden mellan respektive standardiserat värde för antal idrottsföreningar med LOK-stöd 
per 10 000 invånare (2011) med skillnaden mellan 26 och 25 idrottsföreningar särskilt belyst. 

 

Utifrån att standardiseringsfunktionen för respektive indikator är linjär och att de 

har samma viktkoefficient i den additiva aggregeringen, kan vi utifrån standardise-

ringsmetoden och max- och minvärdena för varje indikator räkna ut ”växelkursen” 

mellan de båda indikatorerna. I tabellen 12 framkommer skillnaden i max-och min-

värde för varje indikator och vad skillnaden mellan max- och minvärdet motsvarar i 

standardiserat värde.  

Tabell 12. Skillnaden i max-och minvärde för varje indikator och vad skillnaden mellan max- och 
minvärdet motsvarar i standardiserat värde.  

Indikator Skillnad max-
minvärde  

Standardiserat 
värde 

Andel som röstat i senaste kommunvalet 29,5% 100 
Antal idrottsföreningar med LOK-stöd /10 000 
invånare 

23 100 

 

Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att skillnaden i 29,5% i valdeltagande motsvarar 

skillnaden av 23 idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd. Delar vi skillnaden mel-

lan max- och minvärde avseende andelen valdeltagande i senaste kommunvalet med 

skillnaden mellan max-och minvärdet avseende antal idrottsföreningar som erhållit 

LOK-stöd /10 000 invånare erhåller vi 29,5/23 = 1,282 vilket motsvarar vad skill-

naden av en idrottsförening som erhåller LOK-stöd är värd i förhållande till andelen 

valdeltagande i senaste kommunvalet. Omvänt gäller att skillnaden mellan max-och 

minvärdet för antalet idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd delat med skillnaden 

mellan max- och minvärde avseende andelen valdeltagande i senaste kommunvalet 

23/29,5 = 0,779 motsvarar vad skillnaden av 1%-enhet valdeltagande i senaste 

kommunvalet är värd i förhållande till antal idrottsföreningar som erhåller LOK-

stöd.  

Tittar man närmare på resultatet för Lomma och Oskarshamn i tabell 13 kan man se 

ett exempel på en sådan ”växelkurs”. Indexvärdet för kommunerna är nästan det-

samma, men underliggande data skiljer sig vad gäller andelen som röstat i kommun-

valet och antalet idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd. Skillnaden mellan Lom-

mas 90,50% och Oskarshamn 82,80% är 7,7% avseende valdeltagande, vilket delat 

med 1,282 resulterar i 6 som här motsvarar de sex idrottsföreningarna i skillnad.  

Antal 27 26 25 24 23 22 21 20

Antal Standardiserat värde 100 95,65217 91,30435 86,95652 82,6087 78,26087 73,91304 69,56522

27 100 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913 26,08696 30,43478

26 95,65217391 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913 26,08696

25 91,30434783 -8,695652 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913

24 86,95652174 -13,04348 -8,695652 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913
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Tabell 13. Underliggande data och indexvärde för Lomma och Oskarshamn. 

 

Jämför vi Oskarshamns standardiserade värde för 19 idrottsföreningar som erhållit 

LOK-stöd i tabell 13 med Olofströms standardiserade värde för 20 idrottsföreningar 

i tabell 8 ser vi att de båda kommunerna erhållit samma standardiserade värde för in-

dikatorn trots en idrottsförening i skillnad. Jämför vi Olofströms standardiserade 

värde motsvarande 80,3% i andel valdeltagande i kommunen 2014 med motsva-

rande valdeltagande 2010 ser vi en skillnad om 2,685 då det standardiserade värdet 

2010 är högre än för 2014 (se till exempel det standardiserade värdet för Jokkmokk 

i underlaget där samtliga beräkningar finns tillgängliga).  

5.1.3 Ett fiktivt exempel 

I beräkningarna avseende det senaste indexåret och dess jämförelseår har vi sett att 

förändringen mellan max- och minvärdet för valdeltagande i kommunvalet påverkar 

det standardiserade värdet för skillnaden av 1%-enhet valdeltagande samt ”växelkur-

sen” mellan de båda indikatorerna. Men vad skulle en förändring avseende min- och 

maxvärdet för antalet idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd innebära? Nedan föl-

jer ett fiktivt exempel som utgår från 2014 års valdeltagande, men där maxvärdet 

för antalet idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd ökar med 1 idrottsförening i an-

tal från 29 upp till 32 idrottsföreningar (se tabell 14). Minvärdet avseende antalet id-

rottsföreningarna som erhåller LOK-stöd förblir 5 under hela experimentet.  

Tabell 14. Underlag använt i det fiktiva exemplet för att undersöka vad en förändring i förhållandet 
mellan min- och maxvärdet för antalet idrottsföreingar med LOK-stöd skulle betyda för indexvärdet 
och ”växelkursen” mellan indikatorerna.   

Indikator År Högst andel/ 
antal 

Lägst andel/ 
antal 

Andel som röstat i senaste kommunvalet 2014 92 60,60 
Antal idrottsföreningar med LOK-stöd 
/10 000 invånare 

Fiktivt 
Fiktivt 
Fiktivt 
Fiktivt 

29 
30 
31 
32 

5 
5 
5 
5 

 

Vi kan i tabell 15 se att vid beräkning av de standardiserade värdena för ett ökat antal 

idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd, blir skillnaden avseende det 

standardiserade värdet för intervallet en idrottsförening mindre desto större skillnad 

mellan min- och maxvärdet för indikatorn.   

        Valdeltagande      LOK-stöd Indexvärde 
Kommun 2010 Standardiserat värde 2011 Standardiserat värde  

Lomma 90,50 100 13 39,13043 69,56521 
Oskarshamn 82,80 73,89830 19 65,21739 69,55784 
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Tabell 15. Skillnaden i värde avseende intervallet en idrottsförening som erhåller LOK-stöd när 
maxvärdet för indikatorn ökar.  

Indikator År Högst antal Lägst antal Skillnad  

Antal 
idrottsföreningar med 
LOK-stöd /10 000 
invånare 

Fiktivt 
Fiktivt 
Fiktivt 
Fiktivt 

29 
30 
31 
32 

5 
5 
5 
5 

4,166667 
4 

3,846154 
3,703704 

 

I tabell 16 ser vi också att vid en ökning av maxvärdet för antal idrottsföreningar som 

erhåller LOK-stöd minskar andelen valdeltagande som är nödvändig för att motsvara en 

idrottsförening som erhåller LOK-stöd. Samtidigt som 1%-enhet valdeltagande 

också motsvarar mer idrottsförening som erhåller LOK-stöd.   

Tabell 16. Beräkning av påverkan på ”växelkursen” mellan andel valdeltagande i kommunvalet och 
antalet idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd när maxvärdet för den sistnämnda indikatorn ökar.  

 

5.1.4 Gotland högst indexvärde 

Enligt mätningen som presenteras 2018 har Gotlands län högst indexvärde inom te-

maområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet (Tillväxtverket 2018, sid 

43). Men hur ser Gotlands underliggande data ut? I tabell 17 framkommer underlig-

gande data för Gotlands län.  

Tabell 17. Underliggande data för Gotlands län avseende temaområdet Medborgarengagemang och 
demokratisk delaktighet. 

 2014 Standardiserat värde 2016 Standardiserat värde  

Gotland 84,60        76,43312  20 65,21739 70,82526 

 

Gotlands län består av en kommun, Gotland, som 2014 har ett valdeltagande om 

84,60% och 20 idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd under 2016. Varken ande-

len valdeltagande eller antalet idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd är det högsta 

för året. Högst andel valdeltagande har Lomma kommun i Skåne län med 92%. 

Skåne län har sammanlagt 33 kommuner och erhåller ett indexvärde för länet om 

50,91. Högst antal idrottsföreningar med LOK-stöd har Älvsbyns kommun i Norr-

Antal idrottsföreningar 
med LOK-stöd 

Vad en idrottsförening  
motsvarar i andel 

valdeltagande 

Vad 1% valdeltagande 
motsvarar i idrottsförening 

29 1,308333438 0,81355944 

30 1,256 0,84745775 

31 1,207692356 0,88135606 

32 1,162963056 0,91525437 

Gotlands län    Valdeltagande          LOK-stöd Indexvärde 
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bottens län med 28 idrottsföreningar. Länet erhåller ett indexvärde för temaområ-

det på 53,72 och omfattar också den kommun för vilket det lägsta valdeltagandet för 

2014 registrerats, vilket vid standardiseringen av valdeltagandet resulterar i värdet 0 

avseende den indikatorn. 

Gotlands läns indexvärde kan också jämföras med Dalarnas län som har det näst 

högsta indexvärdet inom temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktig-

het med 65,36. Valdeltagandet i de 15 kommunerna som länet omfattar ligger över 

81,5% och så högt som 86,7%, antalet idrottsföreningar med LOK-stöd ligger i 

spannet 16–21 förutom för en kommun som enbart har 13. Bara en av kommunerna 

får ett högre indexvärde än Gotland, det är Älvdalen med 71,24. Rangordnas samt-

liga Sveriges kommuner utifrån sina erhållna indexvärden för temaområdet Medbor-

garengagemang och demokratisk delaktighet ser man att Gotlands kommun hamnar först 

på 16e plats.  

5.1.5 Konsekvenser uppbyggnaden av BRP+ får i kombination med 

vald aggregeringsmetod och viktkoefficientsfördelning  

Om vi utgår ifrån BRP+ uppbyggnad, aggregeringsmetod och viktkoefficientsfördel-

ning (se avsnitt 2.3) och med hjälp av fiktiva standardiserade indikatorvärden gör ett 

experiment för att undersöka vilken påverkan det kan ha på det slutliga indexvärdet 

för ett temaområde ser vi att indexvärdet påverkas om än i mycket liten omfattning.  

Nio indikatorer är det högsta antalet indikatorer ett temaområde omfattar, men föl-

jande åtta fiktiva standardiserade indikatorvärden får räcka för det här experimentet.  

a) 75,79618 b) 52,17391 c) 100 d) 39,13043 

e) 62,73885 f) 65,21739 g) 73,89830 h) 65,21739 

Om vi låter samtliga värden omfattas av samma fiktiva temaområde och utgår att 

samma viktkoefficientsfördelning som för BRP+ råder vid varje experiment ger föl-

jande indelning av indikatorer i olika aspekter (indikatorer inom parentes utgör en 

aspekt) också följande indexresultat: 

- Indelning A (a, b, c) (d, e, f) (g, h) = 67,081 

- Indelning B (a, b, c, d) (e, f, g, h) = 66,771 

- Indelning C (a, c) (b, f, g, h) (d, e) = 67, 653 

Utifrån det kan vi se att trots samma värden gör indelningen av indikatorerna i olika 

aspekter påverkas resultatet om än i mycket liten grad.  
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5.2 Konsekvenser som ett byte av jämförelseår får för 

resultatet  

För BRP+ används ett jämförelseindex fem år tillbaka i tiden i syfte att kunna stu-

dera förändringar över tid. För att säkra jämförbarheten använder man det senaste 

indexårets min- och maxvärden vid standardisering av värden för jämförelseåret 

(Tillväxtverket 2018, sid 42). Det innebär att om det senaste indexåret är 2016 bör 

jämförelseåret fem år tillbaka i tiden vara 2011 och att de standardiserade värdena 

för 2011 beräknas utifrån 2016 års min- och maxvärden. För att studera vad ett byte 

av min- och maxvärden (referensår) kan ha för betydelse för indexvärdet och i för-

längningen rangordningen mellan de olika länen utifrån indexvärde, kommer vi i det 

här avsnittet utgå från samma underliggande data som använts i avsnitt 5.1.  

I kommande avsnitt 5.2.1 analyseras effekten av att beräkna indexvärdet för jämfö-

relseåret utifrån det senaste indexårets min- och maxvärden. I avsnitt 5.2.2 studeras 

effekten av att beräkna indexvärdet för det senaste indexåret utifrån jämförelseårets 

min-och maxvärden. För min- och maxvärden avseende respektive indikator och år 

se tabell 18.  

Tabell 18. Max- och minvärde för andel valdeltagande i kommunvalet år 2010 och 2014 samt 
antalet idrottsföreningar med LOK-stöd / 10 000 invånare år 2011 och 2016. 

 

5.2.1 Jämförelseåret med det senaste indexårets min- och maxvärden 

I förgående avsnitt räknade vi ut vad en idrottsförening som erhöll LOK-stöd mot-

svarade i andel valdeltagande samt vad 1%-enhet valdeltagande motsvarade i antal 

idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd, både avseende det senaste indexåret och 

för jämförelseåret fem år tillbaka i tiden. Standardiserar vi istället värdena för jämfö-

relseåret utifrån det senaste indexårets min- och maxvärden ser vi i tabell 19 att 

skillnaden i värde för 1%-enhet i valdeltagande blir detsamma som för 2014. Vi ser 

också i tabell 20 att skillnaden i värde för en idrottsförening som erhållit LOK-stöd 

är detsamma som för 2011 och 2016.  

Indikator År Maxvärde Minvärde 

Andel som röstat i kommunvalet jämförelseåret 2010 90,50 % 61 % 
Antal idrottsföreningar med LOK-stöd / 10 000 
invånare jämförelseåret 

2011 27 4 

Antalet som röstat i kommunvalet senaste 
indexåret 

2014 92% 60,60% 

Antal idrottsföreningar med LOK-stöd /10 000 
invånare senaste indexåret 

2016 28 5 
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Tabell 19. Skillnaden mellan respektive standardiserat värde för indikatorn andel som röstat i 
kommunvalet år 2010 där 2014 års min-och maxvärden använts. Skillnaden mellan 88,1% och 
87,1% har belyst särskilt. 

 

Tabell 20. Skillnaden mellan respektive standardiserat värde för indikatorn antal idrottsföreningar 
med LOK-stöd per 10 000 invånare år 2011 där 2016 års min-och maxvärden använts. Skillnaden 
mellan 26 och 25 idrottsföreningar har belysts särskilt. 

 

Genom att byta ut min- och maxvärdena vid standardiseringen av jämförelseåret till  

min- och maxvärden för den senaste indexåret ändras också ”växelkursen” mellan de 

två indikatorerna till att bli densamma som för det senaste indexåret (se tabell 21). 

Tabell 21. Vad 1%-enhet valdeltagande motsvarar i antal idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd 
avseende jämförelseåret och samma ”växelkurs” när jämförelseårets min- och maxvärden ersätts med det 
senaste indexårets min- och maxvärden.   

 
Vad en idrottsförening  

motsvarar i andel 
valdeltagande 

Vad 1%-enhet  
valdeltagande motsvarar i 

idrottsförening 

Jämförelseåret  1,28260867 0,779661017 

Jämförelseåret med senaste 
indexåret som referens 

1,365217391 0,732484076 

 

Beräknar vi indexvärdet för varje län utifrån jämförelseårets data och jämför det med 

indexvärdet när samma beräkningar görs men det senaste indexårets min- och max-

värden använts istället, ser vi att indexvärdena för respektive län sjunker med 3,89–

3,44 enheter. Ordnar vi länen utifrån sina erhållna indexvärden förblir ordningen i 

stort sett densamma oavsett vilka av de två min- och maxkombinationerna som an-

vänds vid standardiseringen, undantaget Norrbottens län, Södermanlands län, Väst-

manlands län och Östergötlands län som utifrån sina indexvärden först hittas på plats 

15, 16, 17 och 14, men som i samband med byte av min- och maxvärden ändrar 

ordning till plats 14, 17, 15 och 16. För en komplett tabell över samtliga läns ord-

ning se bilaga B1. 

I tabell 22 ser vi att skillnaden i valdeltagande mellan Östergötland och Norrbotten 

är 4,01%. Samtidigt har Norrbotten tre fler idrottsföreningar som erhåller LOK-

Andel 90,5 89,6 89,2 88,1 87,6 87,3 87,2 87,1

Andel Standardiserat värde 95,22293 92,35669 91,0828 87,57962 85,98726 85,03185 84,71338 84,3949

90,5 95,22292994 0 2,866242 4,140127 7,643312 9,235669 10,19108 10,50955 10,82803

89,6 92,3566879 -2,866242 0 1,273885 4,77707 6,369427 7,324841 7,643312 7,961783

89,2 91,08280255 -4,140127 -1,273885 0 3,503185 5,095541 6,050955 6,369427 6,687898

88,1 87,57961783 -7,643312 -4,77707 -3,503185 0 1,592357 2,547771 2,866242 3,184713

Antal 27 26 25 24 23 22 21 20

Antal Standardiserat värde 95,65217 91,30435 86,95652 82,6087 78,26087 73,91304 69,56522 65,21739

27 95,65217391 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913 26,08696 30,43478

26 91,30434783 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913 26,08696

25 86,95652174 -8,695652 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913 21,73913

24 82,60869565 -13,04348 -8,695652 -4,347826 0 4,347826 8,695652 13,04348 17,3913
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stöd. ”Växelkursen” mellan valdeltagande och en idrottsförening är för jämförelseåret 

1,282. Delar vi andelen valdeltagande 4,01% med ”växelkursen” får vi resultatet 

3,126. Det innebär att Norrbotten hade behövt minst det antalet idrottsföreningar 

för att uppnå Östergötlands indexvärde. När det senaste indexårets min- och max-

värden används vid standardiseringen av värdena för jämförelseåret motsvarar skill-

naden om 4,01% i valdeltagande 2,93 idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd. Ef-

tersom Norrbotten har 3,016 fler idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd än Ös-

tergötland, räcker det för att kasta om förhållandet mellan Norrbotten och Öster-

götland.  

Tabell 22. Östergötlands, Norrbottens, Södermanlands och Västmanlands valdeltagande år 2010 
(ovägt medel), antalet idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd i respektive län (ovägt medel) år 2011, 
länets rangordning utifrån jämförelseårets index samt rangordningen utifrån att min- och maxvärdena 
byts till det senaste indexårets min- och maxvärden.  

 Valdeltagande LOK-stöd Ordning Ordning 
Län 2010 2011 Jämf.år Senaste som ref. 

Östergötland 83,95 12,76923077 14 15 
Norrbotten 79,94 15,78571429 15 14 
Södermanland 82,81 13,22222222 16 17 
Västmanland 80,52 15 17 16 

 

Samma sak sker för Södermanland och Västmanland, där skillnaden i valdeltagande 

mellan de två länen är 2,29% samtidigt som Västmanland har 1,777 fler idrottsför-

eningar som erhållit LOK-stöd. Med jämförelseårets ”växelkurs” mellan andel val-

deltagande och en idrottsförening som erhåller LOK-stöd (1,282) motsvarar skillna-

den på 2,29% i valdeltagande 1,785 idrottsföreningar. Södermanland siffror räcker 

därmed inte till för att uppnå eller passera Västmanlands indexvärde för temaområ-

det. Använder man istället det senaste indexårets min-och maxvärden där den nya 

”växelkursen” motsvarar 1,365 i valdeltagande för en idrottsförening som erhåller 

LOK-stöd behöver Södermanland endast 1,677 idrottsföreningar för att uppnå 

samma värde som Västmanland. Med sina 1,777 i skillnad passerar därmed Söder-

manland Västmanlands indexvärde för temaområdet och kastar om förhållandet mel-

lan de båda länen.   

5.2.2 Det senaste indexåret med jämförelseårets min- och maxvärden. 

Standardiserar vi värdena för det senaste indexåret med jämförelseårets min- och 

maxvärden blir det standardiserade värdet för 1%-enhet skillnad i valdeltagande, 

från och med 61% valdeltagande och uppåt, detsamma som för 2010 (3,389). Det 

standardiserade värdet för skillnaden av en idrottsförening som erhållit LOK-stöd 

från och med 4 idrottsföreningar blir 4,347 vilket är detsamma som för både 2011 

och 2016. Genom att byta ut min- och maxvärdena för det senaste indexåret ändras 
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också ”växelkursen” mellan indikatorerna som nu blir detsamma som för jämförelse-

året (se tabell 23).  

Tabell 23. Förhållandet mellan andel valdeltagande och antal idrottsföreningar som erhåller LOK-
stöd det senaste indexåret och för senaste indexåret när jämförelseårets min- och maxvärden använts.  

 
Vad en idrottsförening  

motsvarar i andel 
valdeltagande 

Vad 1% valdeltagande 
motsvarar i idrottsförening 

Det senaste indexåret 1,365217391 0,732484076 

Det senaste indexåret med 
jämförelseåret som referens  

1,28260867 0,779661017 

 

Beräknar vi indexvärdet för varje län utifrån det senaste indexårets data och jämför 

det med det indexvärde som erhålls när jämförelseårets min- och maxvärdena an-

vänts, ökar respektive läns indexvärde med 3,53–4,05 enheter. Ordnar vi länen uti-

från sitt sammanräknade indexvärde ser vi att ordningen förblir i stort sett den-

samma oavsett vilka av de två min- och maxkombinationerna som används vid stan-

dardiseringen, undantaget Norrbottens län, Södermanlands län och Örebros län som 

först placerar sig på plats 17, 18 och 19, men som i samband med byte av min- och 

maxvärden ändrar ordning till 19, 17 och 18. För en komplett tabell över samtliga 

läns ordning se bilaga B2.  

I tabell 24 ser vi att skillnaden i valdeltagande mellan Örebro och Norrbotten är 

3,62%, medan Norrbotten har 2,797 fler idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd. 

”Växelkursen” mellan en idrottsförening och andelen valdeltagande för det senaste 

indexåret är 1,365 vilket innebär att det för Norrbotten räcker med att ha över 

2,651 idrottsföreningar för att totalt sett få ett högre indexvärde än Örebro. Använ-

der man istället jämförelseårets min- och maxvärden och den ”nya” växelkursen som 

det medför är skillnaden om 3,62% i valdeltagande lika med 2,822 idrottsföreningar 

som erhåller LOK-stöd. Eftersom Norrbotten endast har 2,797 fler idrottsför-

eningar som erhåller LOK-stöd än Örebro räcker det inte för att passera Örebros 

indexvärde. Förhållandet mellan de båda länen kastas därför om.  

Tabell 24. Norrbottens, Södermanlands och Örebros läns valdeltagande år 2014 (ovägt medel), 
antalet idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd i respektive län (ovägt medel) år 2016, länets 
rangordning utifrån det senaste indexårets samt rangordningen utifrån att min- och maxvärdena byts 
till jämförelseårets min- och maxvärden.  

 Valdeltagande LOK-stöd Ordning Ordning 
Län 2014 2016 Senaste  Jämf.år som ref. 

Norrbotten 80,39 15,2142857 17 19 
Södermanland 84,29 12,3333333 18 17 
Örebro 84,01 12,4166667 19 18 
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Liknande gäller för Södermanland och Norrbotten, där skillnaden i valdeltagande 

mellan de två länen är 3,9% och där Norrbotten har 2,88 idrottsföreningar fler än 

Södermanland. Med det senaste indexårets ”växelkurs” mellan de båda indikatorerna 

motsvarar skillnaden på 3,9% i valdeltagande 2,856 idrottsföreningar. Norrbotten 

med sina 2,880 i skillnad gentemot Södermanland erhåller därmed ett högre index-

värde. Använder man istället den nya ”växelkursen” inte Norrbottens 2,880 idrotts-

föreningar, istället behövs ett värde över 3,040 idrottsföreningar för att det index-

värdet för Norrbotten ska vara högre än Södermanlands. Förhållandet mellan de 

båda länen kastats därmed om.  
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6 Sammanfattning 

BRP+ omfattar en rad olika indikatorer vars värden först standardiseras för att sedan 

aggregeras till ett indexvärde för respektive temaområde. Den valda standardise-

ringsmetoden medför att flera närliggande värden kan differentieras, vilket beskri-

vits i avsnitt 5.1.1 där fenomenet är tydligt framförallt avseende indikatorn antalet 

idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd / 10 000 invånare. Ifall differentieringen som så-

dan fyller någon särskild funktion i BRP+ så framkommer det inte av underlaget. 

Utan kunskap om området som mäts, t.ex. de båda indikatorerna för temaområdet 

Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet, är det troligtvis omöjligt att i förväg 

beräkna skillnaderna i standardiserat värde för olika intervaller inom respektive indi-

kator. Resultatet blir en mer eller mindre godtycklig ”växelkurs” mellan de båda in-

dikatorerna till följd av en kombination av valet av standardiseringsmetod, min- och 

maxvärden, viktkoefficientsfördelningen, mätsystemets uppbyggnad och aggrege-

ringsmetod. I avsnitt 5.2.1 såg vi också att en förändring avseende en av dessa kom-

ponenter, i det här fallet referensvärdena vid standardiseringen av indikatorvärdena, 

medförde att ”växelkursen” mellan de båda indikatorerna ändrades något och påver-

kade även placeringen av länen utifrån deras erhållna indexvärde. ofrivillig 

I kommande underavsnitt följer en sammanfattning och reflektioner av det erhållna 

resultatet. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt arbete. 

6.1 Standardiseringsmetoden och val av min- och 

maxvärden 

För BRP+ har Min-maxmetoden valts för standardiseringen av indikatorvärdena och 

det högsta respektive lägsta kommunvärdet för indikatorn valts som min- och max-

värden. Det innebär t.ex. att 5 idrottsföreningar som erhållit LOK-stöd år 2016 och 

60,6% som röstat i kommunvalet år 2014 erhåller 0 i standardiserat värde, vilket 

möjligen skulle kunna tolkas som en avsaknad av Engagemang i civilsamhället eller De-

mokratisk delaktighet i respektive kommun av den som inte är insatt i hur mätsystemet 

fungerar. 

Valet att det högsta respektive lägsta kommunvärdet för indikatorn ska motsvara 

min- och maxvärdena som används vid standardisering av värdena är ett normativt 

ställningstagande. Att värdena förändras varje år utifrån det högsta och lägsta kom-

munvärdet medför också att indexvärdena inte speglar hållbarhet eller livskvalitet 

utifrån ett uppsatt mål för regionerna eller en beslutad nivå för Sverige, utan speglar 

hur regionerna förhåller sig till varandra utifrån sina egna värden för temaområdet. 

Det kan tyckas vara tvärt emot Saaty och Sagirs (2009, sid 1232) idé om att resulta-

tet behöver sättas i relation till ett ideal eller ett liknande mått för att kunna använ-

das i någon form av rangordning. Avsaknaden av fasta nivåer för BRP+ skulle kunna 
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kopplas till det som kan upplevas som dess svaga konceptuella principer, vilka det 

finns exempel på i avsnitt 2.1.2, 2.1.4 och 2.1.5 där det framkommer att det saknas 

svar på och beslut om flera av de svårare frågorna kopplade till mätsystemet. 

En första åtgärd för att ge en tydligare bild av vad det standardiserade värdet betyder 

vore att införa "fasta växelkurser" där förutbestämda referensnivåer i respektive in-

dikator tilldelas 0 respektive 100 poäng. Det skulle medföra att ett och samma fak-

tiska värde för indikatorn motsvarar ett specifikt standardiserat värde även över tid. 

De olika mätåren blir också jämförbara över tid utan att behöva göra så som man gör 

för BRP+ nu, omvandla förgående års data med senaste indexårets min- och max-

värden. Huruvida de standardiserade värdena skulle bli enklare att förstå kan vara 

tveksamt, vissa indikatorer kanske upplevs bli enklare att tolka, till exempel valdel-

tagande om man till exempel skulle välja det standardiserade värdet 0 för 0% i val-

deltagande och 100 för 100% valdeltagande. Samtidigt är indexvärdet fortfarande 

ett aggregerat värde avseende samtliga indikatorer inom ett temaområde, vilket ur 

ett tolkningsperspektiv kan vara problematiskt. En utmaning med att besluta om 

fasta referensvärden är att de också måste kalibreras gentemot varandra, om inte det 

gös kommer slumpmässiga viktkoefficientsfördelningar skapas på samma sätt som 

det görs inom BRP+ idag.    

6.2 Viktkoefficientfördelningens påverkan 

För BRP+ har man beskrivit att ”indikatorerna vägs samman med samma vikt” och 

att ”viktningen är även lika hög för samtliga aspekter” (Tillväxtverket 2018, sid 41). 

Utifrån beräkningarna i avsnitt 5.1.1 och 5.1.2 kan vi se att det i praktiken snarare 

är tvärt om, valet av standardiseringsfunktion, aggregeringsmetod och ”samma” vikt-

koefficientsfördelning gör att växelkursen mellan olika aspekter ändras från år till år, 

vilket inte tydligt framgår för den som ska tolka resultatet av BRP+ (Jfr. exemplet 

av Keeney i avsnitt 3.4.). Vidare visade experimentet i avsnitt 5.1.5 att olika grup-

peringen av indikatorerna inom flera aspekter för temaområde påverkade indexvär-

det för temaområdet.   

Resultatet från avsnitt 5.1.3, där högsta värdet för antalet idrottsföreningar som er-

hållit LOK-stöd ökades med en idrottsförening från 29 upp till 32 idrottsföreningar, 

visade att ju högre maxvärde desto lägre skillnad i standardiserade värdet för inter-

vallet en idrottsförening. Men även vid maxvärde 32 idrottsföreningar var ”växel-

kursen” fortfarande till indikatorns (antalet idrottsföreningar) ”fördel”, då ”nyttan” 

med avseende på indexvärdet är större vid ökning av en idrottsförening i kommunen 

som erhåller LOK-stöd än 1%-enhet valdeltagande. Resultatet i avsnitt 5.1.3 bygger 

inte enbart på avsaknaden av viktkoefficientfördelning utan också på den linjära stan-

dardiseringsfunktionen, en icke-linjär variant hade till exempel kunnat innebära att 
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en ökning mellan 9-12 idrottsföreningar skulle kunna generera ett högre (eller 

lägre) värde än en ökning från 21-24 idrottsföreningar. 

6.3 Aggregeringsmetoden  

Den linjära aggregeringsmetoden som används i BRP+ i kombination med valet att 

inte göra någon viktkoefficientfördelning mellan indikatorer eller aspekter gör att 

det indexvärde som erhålls till stor del är ett medelvärde av det standardiserade vär-

det för temaområdets indikatorer. Som tidigare nämnts är det inte riktigt så för alla 

temaområden då indelningen av indikatorerna också får en viss påverkan på resulta-

tet (se avsnitt 5.1.5). Utifrån BRP+ konstruktion används aggregeringsmetoden inte 

fullt ut på samma sätt alla temaområden, för t.ex. temaområdet Medborgarengage-

mang och demokratisk delaktighet faller ett steg bort då varje aspekt endast omfattar en 

indikator.  

6.4 Rangordningsomkastning (rank reversal)   

Ett byte av min-och maxvärden vid standardisering av indikatorvärdena inom re-

spektive temaområde medför att den rangordning som resulterar utifrån respektive 

läns indexvärde till viss del förändras (se avsnitt 5.2.1 och 5.2.2). Det rör sig inte 

om några stora omkastningar för det år och temaområde som analyserats, vilket gör 

att man på grund av dess ringa förekomst kanske väljer att bortse från att det före-

kommer. Sannolikt är fenomenet dock inte begränsat till det studerade temaområ-

det utan är antagligen generellt för alla temaområden, då man för BRP+ använder 

samma standardiseringsmetod med val av min- och maxvärden, viktkoefficientför-

delning och aggregeringsmetod genom hela mätsystemet.  

6.5 BRP+ som sammansatt indikator 

BRP+ består av flera underliggande indikatorer som valts ut för att tillsammans ut-

göra ett index med syfte att visa på regional utveckling utifrån ett livskvalitets- och 

hållbarhetsperspektiv. Teoretisk skulle BRP+ därför kunna beskrivas som en sam-

mansatt indikator. I praktiken konstrueras dock inte ett gemensamt indexvärde för 

de 16 temaområdena som utgör BRP+ utan istället separata indexvärden för varje 

temaområde.  

Utifrån den erfarenheten av BRP+ som fåtts i samband med det här examensarbetet 

vore det intressant att fråga användare och mottagare av BRP+ om mätsystemet er-

bjuder de fördelar som beskrivs för sammansatta index (se tabell 1). Min reflektion 

är att med tanke på konsekvenserna av att använda det högsta respektive lägsta kom-

munvärdet som max- och minvärden vid standardisering av de erhållna indikatorvär-

dena i kombination med den valda viktkoefficientfördelningen, aggregeringsme-

toden och mätsystemets struktur krävs det troligtvis ett omfattande arbete kopplat 
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till användningen av BRP+ i syfte att förstå och kunna använda de 16 olika indexvär-

den som erhålls. På ett övergripande plan skulle man också kunna resonera kring 

huruvida BRP+ för att ge värdefulla riktlinjer borde kunna användas för att till ex-

empel kunna utvärdera effekten av olika policybeslut. En policyändring kan medföra 

en förbättring i ett avseende men en försämring i en annan. Utan kunskap om hur 

mycket en förbättring i ett avseende är värd i förhållande till en försämring i ett an-

nat avseende är det svårt för beslutsfattare att kunna ta ställning till huruvida det 

ändå skett en förbättring totalt sett. Dagens utformning av BRP+ ger inte beslutsfat-

tare svar på den typen av frågor.   

Sammanfattningsvis är min upplevelse att ett mer djupgående ramverk kopplat till 

konceptets grundbegrepp livskvalitet och hållbarhet, tillsammans med utförliga moti-

veringar till valet av vissa aspekter och indikatorer samt en större transparens gäl-

lande mätsystemets underlag och de år mätningen avser, hade troligtvis ökat förtro-

endet för mätsystemet totalt sett.  

Förslag på fortsatt arbete är att undersöka hur och i vilken grad BRP+ används som 

underlag vid beslut och vid policyutformning, med en kompletterande undersökning 

avseende hur beslutsfattare och policyutformare tolkar informationen i BRP+. Be-

greppsliga analyser av livskvalitet och hållbarhet som mellanbegrepp och innebörden 

av att mäta sådana begrepp hade varit intressant. Ytterligare analyser av flera tema-

områden skulle bidra till att fördjupa och nyansera de resultat som erhållits i sam-

band med detta examensarbete.   
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Tabell A1. BRP+ temaområden, aspekter, indikatorer, mätenheter och källa för indikatorer. 
(Tillväxtverket 2018, sid 53–56). 

 

 

Temaområde Aspekter Indikatorer Enhet Källa

Demokratisk delaktighet
Andel som röstat i senaste 

kommunvalet

Andel Kolada

Engagemang i civilsamhället
Antal ledartillfällen som får LOK-

stöd

Antal per 10 000 inv. Kolada

Utsatthet för brott

Utsatthet för våldsbrott 

(misshandel, hot och personrån)

Utsatthet för egendomsbrott

Andel

Andel

BRÅ (Nationella 

trygghetsundersökningen)

BRÅ (Nationella 

trygghetsundersökningen)

Olycks- och skaderisk 

Antal trafikolyckor

Antal personer med skador som 

kräver sluten vård 

Antal per 10 000 inv.

Antal per 100 000 inv.

MSB

Socialstyrelsen

Samhälls- och naturkatastrofer Saknas indikatorer

Luft Emissioner av PM2.5 ton/år RUS/miljömålsdatabasen

Kemikalier Saknas indikatorer

Buller Saknas indikatorer

Lokal miljö Saknas indikatorer

Tillgång till bredband med mer än 

100 Mbit/s

Andel av hushållen PTS

Tillgång till dagligvarubutik (kortare 

än 2km till närmaste)

Andel av befolkningen PIPOS

Tillgång till grundskola (kortare än 

2km till närmaste)

Andel av befolkningen PIPOS

Tillgång till bibliotek (saknas 

indikatorer)

Trängsel och köer till 

tjänster/service

Patienter som träffa läkare inom sju 

dagar

Andel SKL (Väntetider i vården)

Inkomst och förmögenhet Levnadsstandard
Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Nettoinkomst

Andel

Median

Folkhälsomyndigheten

SCB

Matchning

Arbetskraft som arbetar i yrke som 

motsvarar deras kompetens 

(Matchningsgrad)

Andel SCB genom Tillväxtverket

Tillgång till arbete Arbetslöshet Andel av arbetskraften SCB genom Tillväxtverket

Integration
Sysselsättningsgrad, födda utanför 

Europa

Andel sysselsatta, 20-64 år SCB

Löneklyftor
Kvinnors andel av lönesumman 

(arbetskommun)

Andel SCB

Bostad Trångboddhet
 Genomsnittlig bostadsyta per 

person i hyresrätt (flerbostadshus)

Kvadratmeter SCB

Arbetet påverkar livet utanför
Långa arbetstider (saknas 

indikatorer)

Livet utanför påverkar arbetet
Närstående med sjukdom (saknas 

indikatorer)

Återstående förväntad 

medellivslängd vid födsel, kvinnor

År Folkhälsomyndigheten

Återstående förväntad 

medellivslängd vid födsel, män

År Folkhälsomyndigheten

Dålig tandhälsa Andel (självrapporterat) Folkhälsomyndigheten

Nedsatt psykiskt välbefinnande Andel Folkhälsomyndigheten

Cancer
Åldersstandardiserat per 

100 000 inv.

Socialstyrelsen

Hjärtinfarkter
Åldersstandardiserat per 

100 000 inv.

Socialstyrelsen

Kompetens
Genomsnittlig arbetserfarenhet 30-

39 år (saknas indikatorer)

Formell utbildning Högskoleutbildning
Andel av befolkningen, 30-

39 år

SCB

Sociala relationer Utanförskap

Unga som varken arbetar eller 

studerar

Lågt socialt deltagande

Andel

Andel

UVAS (Temagruppen unga i 

arbetslivet)

Folkhälsomyndigheten

Upplevd livskvalitet

I vilken utsträckning är du överlag 

nöjd med ditt liv (boende, arbetet, 

fritid, familj och vänner)? (saknas 

indikatorer)

Känsla av lycka

I vilken utsträckning upplever du 

(just nu) en känsla av lycka? (saknas 

indikatorer)

Mål och mening med livet

I vilken utsträckning upplever du att 

ditt liv har mål och mening? (saknas 

indikatorer)

Medborgarengagemang och 

demokratiskt delaktighet

Trygghet och säkerhet

Miljökvalitet

Tillgänglighet till tjänster

Sjukdomar

Hälsa

Utbildning och kompetens

Individuellt välbefinnande

Närhet till tjänster/service

Arbete och löner

Balans arbete-fritid 

Allmänt hälsoläge
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Temaområde Aspekter Indikatorer Enhet Källa

Naturkapital¯ Emissioner av Arsenik (As) ton/år RUS/miljömålsdatabasen

Emissioner av Kadmium (Cd) ton/år RUS/miljömålsdatabasen

Emissioner av Nickel (Ni) ton/år RUS/miljömålsdatabasen

Emissioner av Benso(a)pyren ton/år RUS/miljömålsdatabasen

Emissioner av Kolmonoxid (CO) ton/år RUS/miljömålsdatabasen

Emissioner av Kväveoxid (NOx) ton/år RUS/miljömålsdatabasen

Emissioner av PM10 (partiklar <10 

mikrom.)

ton/år RUS/miljömålsdatabasen

Påverkan på marken Bruten ballast (mark) ton per capita SGU (Sveriges geologiska 

undersökning)

Påverkan på vatten Saknas indikatorer

Resursanvändning Resursproduktivitet PPS/kg Eurostat

Återbruk Tillvarataget avfall Andel Kolada

Skyddad landareal Andel landareal SCB

Skyddad sötvattensareal Andel sötvattensareal SCB

Resultaträkning kommun kr/inv., löpande priser SCB

Rivning av lägenheter i flerbostadshus, 

medelvärde 2000-2016

Antal/capita SCB

Skuldbörda Samlad skuldkvot för bolån
Medelvärde skuldkvot 

hushåll

SCB/Riksbanken

FoU-utgifter företag kr/inv. SCB

FoU-utgifter universitet, stat, landsting kr/inv. SCB

Kapitalinkomst 30-64år
kr/inv. SCB

Pensionssparande20-64 år, (ej privat) kr/inv. SCB

Bygginvesteringar kr/inv. SCB

Fasta bruttoinvesteringar kr/inv. SCB

Investeringar i miljö Industrins miljöskyddsinvesteringar kr/inv. SCB

Arbetsskador Antal per 100 000 

sysselsatta

Arbetsmiljöverket

Självmord Per 100 000 invånare 

(åldersstandardiserat)

Socialstyrelsen 

(dödsorsaksstatistiken)

Utan arbete mer än 12 månader Andel av befolkningen, 16-

64 år

Arbetsförmedlingen

Utan arbete mer än 24 månader Andel av befolkningen, 16-

64 år

Arbetsförmedlingen

Riskkonsumenter av alkohol Andel Folkhälsomyndigheten

Röker dagligen Andel Folkhälsomyndigheten

Fallolyckor Andel per 1000 inv. 

(åldersstandardiserat)

Folkhälsomyndigheten

Fysisk aktivitet minst 30 min/dag Andel Folkhälsomyndigheten

MPR-vaccinerade barn 3år Andel Kolada

Äter rekommenderat intaga av frukt och 

grönt

Andel Folkhälsomyndigheten

Antal personer som besökte 

familjerådgivningen 

18-69 år Socialstyrelsen

Barn som går i förskola Andel Skolverket

Avslutat gymnasieskola
Andel av befolkningen 19-

24 år

SCB

Inskrivna barn per årsarbetare i 

förskolan

Barn per årsarbetare Kolada

Lärare i SFI med pedagogisk 

högskoleexamen

Andel Kolada

Ekonomisk brottslighet, anmälda brott Antal per 100 000 inv. BRÅ

Hot-, kränknings- och frihetsbrott, 

anmälda brott

Antal per 100 000 inv. BRÅ

Politiker utsatta för hot, våld, 

trakasserier, skadegörelse och stölder

Andel BRÅ

Sexualbrott, anmälda brott Antal per 100 000 inv. BRÅ

Segregation Saknas indikatorer

Möten och medkänsla Mötesplatser, tillgång till bibliotek
Kostnader och 

investeringar, kr/inv.

SCB

Medborgardelaktighet antal grupper 

som nås (unga, äldre, utländsk 

bakgrund, nationella minoriteter, 

funktionsnedsättning)

Antal grupper SCB

Social hållbarhet i företag (SME som 

arbetar med social hållbarhet)

Andel Tillväxtverket

Förlorad kunskap och kompetens

Humankapital¯

Hälsorisker

Investeringar i hälsa

Investeringar i kunskap

Kränkning

Påverkan på det levande

Påverkan på luft (lokalt och 

globalt)

Skyddade naturresurser

Värdeförstörelse

Forskningsinvesteringar

Socialt kapital¯

Korruption och avtalsbrott

Socialt kapital+

Samhällsförtroende

Humankapital+

Investeringar i finansiella tillgångar

Investeringar i fysiska tillgångar

Ekonomisk kapital+

Naturkapital+

Ekonomisk kapital¯
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Tabell B1. Det sammanvägda värdet för varje län avseende jämförelseåret för temaområdet 
Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet samt förändringen som byte av referensår till det 
senaste indexåret får för konsekvenser på resultatet.   

 

 

Sveriges län

 Blekinge 61,16 57,42 9 9

 Dalarna 65,30 61,69 3 3

 Gotland 69,22 64,02 1 1

 Gävleborg 60,01 56,54 10 10

 Halland 64,15 60,39 5 5

 Jämtland 58,16 54,71 12 12

 Jönköping 62,09 58,30 8 8

 Kalmar 67,00 63,28 2 2

 Kronoberg 62,34 58,79 7 7

 Norrbotten 57,73 54,25 15 14

 Skåne 54,80 51,27 19 19

 Stockholm 44,69 40,95 21 21

 Södermanland 57,02 53,24 16 17

 Uppsala 55,07 51,32 18 18

 Värmland 59,74 56,29 11 11

 Västerbotten 62,74 59,14 6 6

 Västernorrland 65,14 61,47 4 4

 Västmanland 57,00 53,46 17 16

 Västra Götaland 58,14 54,43 13 13

 Örebro 53,16 49,48 20 20

 Östergötland 57,97 54,08 14 15

Ordning

Resultat 

jämförelseår 

med byte av 

referensår

Resultat

jämförelseåret

Resultat 

jämförelseåret 

med byte av 

referensår

Ordning

Resultat 

jämförelseår
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Tabell B2. Det sammanvägda värdet för varje län avseende senaste indexåret för temaområdet 
Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet samt förändringen som byte av referensår till 
jämförelseåret fem år tillbaka i tiden får för konsekvenser på resultatet.   

 

Sveriges län

 Blekinge 59,49 63,36 9 9

 Dalarna 65,36 69,25 2 2

 Gotland 70,83 74,78 1 1

 Gävleborg 62,07 65,85 6 6

 Halland 60,02 63,93 8 8

 Jämtland 62,21 65,93 5 5

 Jönköping 59,35 63,32 10 10

 Kalmar 63,55 67,47 4 4

 Kronoberg 60,25 63,96 7 7

 Norrbotten 53,72 57,25 17 19

 Skåne 50,91 54,55 20 20

 Stockholm 40,39 44,15 21 21

 Södermanland 53,66 57,59 18 17

 Uppsala 54,75 58,68 16 16

 Värmland 56,89 60,56 13 13

 Västerbotten 58,47 62,20 11 11

 Västernorrland 63,88 67,71 3 3

 Västmanland 55,73 59,44 15 15

 Västra Götaland 56,50 60,39 14 14

 Örebro 53,40 57,29 19 18

 Östergötland 56,91 60,96 12 12

Resultat

senaste 

indexåret

Resultat 

senaste 

indexåret med 

byte av 

referensår

Ordning

Resultat 

senaste 

indexåret

Ordning

Resultat 

senaste 

indexåret med 

byte av 
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