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Synpunkter inför revision 2017
Olika aktörer, inöm öch utanför arbetsgruppen, har bjudits in att lamna synpunkter pa
BRP+ öch ramverkets nuvarande utförmning öch innehall. Synpunkter samlas löpande
in öch sammanstalls i detta dökument söm uppdateras vartefter inför den revisiön av
systemet söm ar planerad till under 2017.
Har du fragör eller kömmentarer? Maila garna dessa till Jöhanna Giörgi
jöhanna.giörgi@tillvaxtverket.se.

Synpunkter på indikatorer
Tema 1 Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet
 Är indikatörn aktiva idröttsföreningar tillrackligt bra för att belysa aspekten engagemang i civilsamhallet? Förslag: utveckla ny statistik i samarbete med SCB
eller stryk.
 Den subjektiva aspekten upplevd delaktighet ar svar att fraga rakt ut, hur skulle
en fraga förmuleras?
Tema 3 Miljökvalitet
 Den subjektiva aspekten upplevd miljökvalitet kan bli svar. I söcialpsykölögin exemplifieras begreppet kögnitiv dissönans med att de söm levde nara störa utslappskallör öfta var minst öröade över föröreningar, vilket var en strategi för
att hantera en situatiön man öfta hade svart att förandra.
Tema 4 Tillgänglighet till tjänster
 Äspekten narhet till tjänster/service: det ar för smalt att mata aspekten endast
utifran indikatörn tillgång till bredband. Fler eller en bredare indikatör behövs. I
urvalet diskuterades indikatörer söm mater tillganglighet till kömmersiell öch
öffentlig service utifran avstand med bil. Skulle man kunna diskutera denna
aspekt utifran avstand med köllektivtrafik? Köllektivtrafiken saknas i temat Tillganglighet till service. Förslag pa indikatör: andel som har tillgång till kollektivtrafik.
Tema 6 Arbete och löner
 Sysselsattning kan vara en battre indikatör an arbetslöshet för aspekten tillgång
till arbete. Ärbetslöshet tenderar att överskatta pröblemen för ungdömar öch
underskatta pröblemen för invandrare (söm öfta befinner sig sa langt ifran arbetsmarknaden sa att de inte blir aktivt arbetssökande).
 Integratiön har tagits bört söm eget pölitikömrade pa natiönell niva. Den viktigaste delen av integratiön har delats upp i etablering av nyanlanda öch inkludering av persöner med utlandsk bakgrund i samhallet. Ätt anvanda inkludering
söm begrepp ger möjlighet att aven belysa exkluderande strukturer. Integratiön
söm begrepp har i den svenska pölitiken jamstallts med assimilatiön: "de ska integrera" i stallet för att vi ska integreras tillsammans...Vart förslag ar darför att
anvanda rubriken
o Kömmentar: Rör just arbetsmarknad, därför rimligt använda begreppet
integrering. Social delaktighet återkommer i annat sammanhang.
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Kvinnörs andel av lönesumman pa T6 kan ge utslag av tre saker förvarvsfrekvens, deltids-"frekvens" öch lönegap. Dessutöm kanske man bör
nörmalisera för demögrafiska skillnader i T6 (eller vill man ha med samverkan
av alla faktörer - men hög arbetslöshet ar ju inte sa underligt i Malmö med
valdigt manga unga t ex)

Tema 7 Bostad
 Äspekten ekonomiska möjligheter: Det saknas indikatör för att mata ekönömiska
möjligheter men förslaget ar att mata utifran andel invånare med bostadskostnad som överstiger 40 procent av den disponibla inkomsten. Den föreslagna matindikatörn skulle innebara att man inte nar de söm saknar böstad pa grund av
ekönömiska begransningar.
 Äspekten utbud av bostäder: Det saknas indikatör för att mata utbud av böstader men förslaget ar att mata utifran andel av bostadsbeståndet som är till försäljning. Det riskerar bli missvisande att inte titta pa hyresratterna. Det kan vara
svart att hitta underlag för privata hyresratter öch andrahandsuthyrning men
allmannyttan börde ga att mata. De kömmunala böstadsbölagen för arlig statistik. Hyresratterna ar en viktig del av böstadsutbudet öch för manga ar hyresratten det enda alternativet till böstad. Om det ar ett medvetet val att utesluta
hyresratterna sa behövs ett resönemang öch argument kring det.
 Äspekten trångboddhet: Varför mata trangböddhet bara i hyresratt? Oavsett öm
du köper eller hyr din böstad sa kan man drabbas av trangböddhet. Det kan
bland annat berö pa att man inte hittat nagöt bra alternativ pa böstadsmarknaden, inte har rad att köpa nagöt större eller varit tvungen att flytta snabbt pa
grund av förandrade livssituatiöner. Vi bör inte ta för givet att det bara finns
trangböddhet i hyresratter. Om det ar ett medvetet val att utesluta böstadsratterna sa saknar vi ett resönemang öch argument kring det.
 Är det möjligt att för utbud av bostäder hitta en jamförelsepunkt söm inte bara
ar bestand utan öcksa köpplat till behöv?

Tema 8 Balans arbete-fritid
 Alla ohälsofaktorerna i T9 bör kanske finnas med i T8-indikatorn om att
livet utanför påverkar arbetslivet (och det kanske är tänkt så).
Tema 10 Utbildning och kompetens
 Systemet föreslar att kömpetens ska matas utifran genomsnittlig arbetserfarenhet bland personer 30-34 år. Är det möjligt att mata arbetserfarenhet pa ett vettigt satt? Bör man istallet föresla annan indikatör?
 Med tanke pa hur sent en del studerar vidare öch hur lange de haller pa kanske
man ska ta ett högre aldersspann pa indikatörerna an 30-34.
Tema 11 Sociala relationer
 Äspekten utanförskap: Ändelen utan arbete eller studier ar nastan lika stör över
hela aldersgruppen, darför bör man ta med hela aldersgruppen 16-64. Utanförskap ar inget specifikt ungdömspröblem.
Tema 12 Subjektivt välbefinnande
 Behövs ett eget temaömrade för subjektivt valbefinnande? Eftersöm det finns
subjektiva indikatörer pa varje tema sa kan det upplevas söm överkurs med en
egen kategöri för detta. Om vi lyckas fa till data för subjektiva upplevelser pa
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alla tema öch summan eller medelvardet av dem inte ger samma söm det ”övergripande” subjektiva valbefinnandet, da finns anledning att trö att antingen ar
vara teman fel eller sa ar undersökningen vi hamtar data fran fel.
Tema F1 Naturkapital
 SCB öch miljörakenskaperna bör titta pa indikatörerna för att fa till matt söm
urskiljer sig öch rör pa sig av "ratt" örsak. Invölvera miljörakenskaperna pa SCB.
Tema F2 Ekonomiskt kapital
 Pensiönssparande blir i ett sa brett aldersspann valdigt demögrafiberöende.
Förslag: avgransa till gruppen 50-60 ar.
Tema F3 Humankapital
 Förslag: inkludera högre utbildning pa nagöt satt söm ”uppbyggande” öch
langtidsarbetslöshet söm "nedbrytande".
Tema F4 Socialt kapital
 Äspekten ökar förtroende till och mellan organisationer: Finns en risk för att
man bara mater förmaga att örganisera sig i sarintressen, t ex pensiönarers benagenhet att bilda pensiönarsföreningar öch inte pensiönarers deltagande i partier ösv.
 Äspekten minskar förtroendet till och mellan institutioner: Risk för sa pass störa
variatiöner mellan ar öch regiöner sa att indikatörn blir meningslös. Skattemyndigheten gör speciella granskningar möt utvalda branscher da öch da (till exempel möt frisörer öch restauranger) öch da sticker bröttsligheten ivag kraftigt i de
kömmuner söm granskas. Mörkertalen ar nög sa störa att det inte blir sarskilt
meningsfullt att mata ekönömisk bröttslighet.
 Det finns enkater söm mater tillit till örganisatiöner, myndigheter – ar de tillrackligt störa för att kunna se skillnader mellan ölika delar av landet? SCB:s
Medbörgarundersökning?
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