[SKA]

S O C I A L K O N S E K V E N S A N A LY S
människor i fokus 1.2

Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom
samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra
analyserna pågår kontinuerligt. Arbetet innebär nya samverkansformer och ett gemensamt lärande.
Till matrisen hör även skriften Social konsekvensanalys – människor i fokus och en webbaserad
kunskapsbank. Se gärna även Barnkonsekvensanalys (BKA) som syftar till att särskilt stärka och utveckla
barnperspektivet och barns perspektiv i relation till den fysiska miljön.
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social aspekt

analysnivå

FÖR SOCIALA
ASPEKTER I PLANERINGSPROCESSEN
BYGGNAD & PLATS

NÄRMILJÖ

STADSDEL

vad som sker precis utanför dörren

STAD

REGION

vad som sker på gatan/
kvarteret utanför och kring…

vad som sker i det närmaste,
funktionella området…

vad som sker i hela staden eller
påverkar andra områden…

vad som sker i hela regionen eller
påverkar andra områden

INVENTERING

Sammanhållen stad
Göteborg är idag en segregerad stad. Hur kan samband och kopplingar stärkas
och barriärer överbryggas för att göra staden mer sammanhållen?
sociala och rumsliga sammanhang/kopplingar och stråk/variation och blandning
kontinuitet/lokalisering av offentliga funktioner/hälsa och trygghet

Hur fungerar området idag? Vilka
sociala kvaliteter och behov finns?
Vad känner vi till och vad måste
vi ta reda på? I ett tidigt skede bedöms behov av inventering och en
tidplan för arbetet görs i samverkan. Kunskap om sociala aspekter
samlas, och arbetsinsatser och
aspekter sorteras och prioriteras
med hjälp av verktyget.

Sammanhållen stad

Samspel
Möten och kontakter är viktiga i staden. En befolkad stadsmiljö
med samlande stråk och väl definierade platser skapar trygghet.
samspelsintegration/möten och kontakter/delaktighet/
gemensam neutral arena/privata och offentliga miljöer/orienterbarhet och trygghet

Samspel

ÅTG Ä R D E R
Vilka åtgärder behövs för att
stärka/förverkliga de inventerade
sociala aspekterna? Planförslag,
scenarier eller åtgärder motiveras
utifrån den kunskap som kom
fram i tidigare inventering.

Vardagsliv
Ett vardagslivsperspektiv innebär att människors vardagliga
rutiner och aktiviteter blir utgångspunkt för planeringen.
användning/lokalisering/olika behov och livssituationer/utbud och variation/
service och aktiviteter/tillgänglighet, räckvidd och närhet/hälsa och trygghet

Vardagsliv

KONSEKVENSER
Hur ser förslagen till förändring
ut i förhållande till den kunskap
som kom fram under inventeringen? Vilka avvägningar och
ställningstaganden har gjorts?
Planförslagets konsekvenser för
de aspekter som identifierades
i det tidiga skedet värderas och
analyseras bredare. Frågor som
väckts inom projektet förs vidare
till ansvariga och berörda.

Identitet
Den identifikation som invånare och besökare upplever är till sin natur subjektiv
och känslomässig, var och en upplever vi staden på vårt eget sätt.
Karaktär och identitet/värdering och tolkning/historiskt djup och berättelser/
erfarenheter och minnen/tillhörighet och delaktighet/attraktivitet

Identitet

LÄS MER: www.goteborg.se/socialkonsekvensanalys

