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SKA –  

socialt 

konsekvensanalysverktyg 

Hållbar utveckling i Uppsala kommun bygger på tre aspekter: ekologisk, ekonomisk och 

social. Verktyget ger särskilt stöd för de sociala perspektiven som är viktiga när Uppsala 

bygger och utvecklas. Uppsalabornas kunskaper och erfarenheter tas tillvara 

tillsammans med forskning, beprövad erfarenhet och politiska mål.  

 

Ett socialt konsekvensanalysverktyg används för att identifiera socialt viktiga aspekter. 

Konskevensanalysverktyget samlar målen, som har bäring på dessa aspekter. Målen kommer 

från styrdokument, policyer och övriga riktlinjer, som Uppsala kommun. Verktyget 

konkretiserar de frågor och sakområden som den politiska majoriteten prioriterar. 

Utgångspunkt är Mål och budget 2016
1
, men även Översiktsplanen, CEMR-deklarationen

2
 

och andra styrdokument har beaktats. Verktyget kommer att revideras kontinuerligt för att 

ligga i linje med de beslut som fattats av politiken. 

 

De långsiktiga, sociala frågorna ska bli tydliga tidigt under planeringsprocessen, liksom 

målkonflikter. Det sociala konsekvensanalysverktyget ger kontinuerligt stöd genom 

planprocessen för att ge bäst effekt på process och resultat. Den bidrar med ett tankestöd och 

kan användas på olika sätt beroende på omständigheter och planskede. Analysverktyget 

bygger på inventering och nuläge, konsekvenser och åtgärder. 

  

                                                      
1 https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/mal-och-budget-2016/ 
2 Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/den-
europeiska-deklarationen-for-jamstalldhet-mellan-kvinnor-och-man-pa-lokal-och-regional-niva.html 
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Så arbetar du med analysverktyget 
Analysverktyget är uppdelat i två delar. Den första, del 1, är en översiktlig screening av de 

mest prioriterade frågorna inom varje sakområde. Beroende på exploateringens storlek, eller 

geografiska läge, kan man gå vidare till del 2 och göra en fördjupad studie inom varje 

sakområde. Alla frågor kommer inte vara relevanta inom alla projekt eller delmoment. 

Frågorna är utformade för att vara tankeväckande underlag till diskussion och aktion. Utifrån 

diskussionerna kan du avgöra om något behöver inventeras, om konsekvenser behöver utredas 

och vilka åtgärder som behöver göras.  

 

Inventering 

För att kunna veta vart man ska, behöver man ta reda på varifrån man startar. Uppsala 

kommun har statistiskt underlag, liksom SCB. Övrigt underlag kan exempelvis vara 

kvantitativa eller kvalitativa undersökningar, observationer, samråd eller dialog med civila 

samhället.  

 

Oavsett om det som man planerar att bygga sker i stadsmiljö eller på landsbygden, är 

verktyget anpassat efter att kunna användas oavsett storlek på exploateringen eller geografiskt 

läge. Det första som efterfrågas är planeringsförutsättningarna. Då är det viktigt att identifiera 

om andra aktörer också berörs, exempelvis andra förvaltningar, kommunala bolag, andra 

myndigheter, eller externa aktörer som privata markägare, vägföreningar, 

bostadsrättsföreningar eller näringslivet. I ett tidigt skede är det också viktigt att ha en strategi 

för kommunikation och dialog med berörda medborgare och andra aktörer. 

 

Konsekvenser 

Utifrån vad som planeras innehåller SKA-verktyget frågor som syftar till att ge vägledning till 

svar på hur och vilka mål som uppnås med de tänkta byggnationerna. På vilket sätt bidrar det 

som är planerat till ökad måluppfyllelse och vilket roll spelar detta i ett större geografiskt 

sammanhang?  

 

Underlaget och svaren på frågorna kan komma att stå emot varandra, då olika intressen 

krockar. Det som planeras kan ge oförändrade, positiva och negativa effekter för en socialt 

hållbar utveckling. Då är det relevant att lyfta fram dessa och föreslå prioriteringar och 

motivera sitt ställningstagande.  

 

Åtgärder  

Det är viktigt att arbetet med analysverktyget landar i konkreta åtgärder. Under arbetets gång 

inom planarbetet, identifieras ofta sociala frågor och perspektiv som inte fysisk planering kan 

styra eller har rådighet över. För ökad måluppfyllelse och en bra process ska dessa beskrivas 

och lämnas vidare till berörd aktör, exempelvis andra förvaltningar och bolag. När planen 

sedan ska genomföras och förverkligas ligger ansvaret i andras händer. Hur ska intentionerna 

förverkligas vidare och på vilket sätt ska frågorna följas upp?  
 
För frågor om verktygets innehåll, mål eller genomförande, kontakta: 

Anna Manell, strateg och CEMR-samordnare, 

stadsbyggnadsförvaltningen 

anna.manell@uppsala.se 

Telefon: 018-727 08 85, 072-724 39 65 

Ingela Hagström, avdelningschef för social 

hållbarhet, kommunledningskontoret 

ingela.hagstrom@uppsala.se 

Telefon: 018-727 86 35
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