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ALLA BESLUT PÅVERKAR MÄNNISKOR

BEDÖMNING AV
KONSEKVENSER

När man bedömer sociala verkningar utreder man
i förväg hur ett visst beslut påverkar välfärden eller
fördelningen av välfärden för individen, den sociala
gemenskapen eller samhället.

Bedömning av sociala konsekvenser och hälsoef-
fekter är ett arbetsredskap för planering och bes-
lutsfattande. Det är användbart också i samarbetet
mellan olika förvaltningsområden. Man kan också
använda en bedömning för att lösa konfliktsituatio-
nen. Social- och hälsovårdsförvaltningen kan anv-
ända metoden i sin förebyggande verksamhet för
att främja hälsa och välfärd.

I en bedömning kan man granska olika handlings-
eller lösningsalternativ och lyfta fram effekterna av
dem. Samtidigt kan man planera så att de negativa
effekterna minskar.

Konsekvenserna kan vara positiva för vissa grup-
per eller individer, negativa för andra. Ett beslut kan
också ha både positiva och negativa följder för en
och samma grupp.

Att bedöma konsekvenser och kont-
rollera förändringar

Man har systematiskt börjat bedöma de verknin-
gar olika beslut har på sociala förhållanden och
människors hälsa sedan lagen om miljökonsek-
vensbedömning trädde i kraft. MKB-lagen gäller
bedömning av konsekvenser av stora byggprojekt
för miljön och naturen. Enligt lagen är man också
skyldig att bedöma vilka verkningar projekten har
på människors hälsa, levnadsförhållanden och
trivsel. Markanvändnings- bygglagen förutsätter
att man i samband med planeringen utreder vilka
väsentliga sociala konsekvenser en viss plan har.

MKB-lagen tillämpas också i beslutsfattandet på
strategiplanet. I beredningen av planer och pro-
gram måste man utreda olika alternativ till lösnin-
gar och vilka konsekvenser dessa har för miljön.

En bedömning av de sociala konsekvenserna kan
användas i allt utvecklande av förvaltningen och
beslutsfattandet. Med hjälp av en sådan kan man
beskriva kvalitativa och indirekta förändringar, som
berör olika befolkningsgrupper.

För att en bedömning skall lyckas måste ett
tillräckligt antal experter från olika kunskapsområ-
den samt invånare delta. En bedömning känne-
tecknas av förhandsbedömning, öppenhet, kvalita-
tiv kunskap sårät som kvantitativ samt medborgar-
deltagande. En bedömning kan indelas i sex faser.

Har beslutet väsentliga

konsekvenser?

Vad vet vi om området nu?

En hurdan framtid vill vi ha?

Hurdana lösningar har vi?

Hur uppfyller olika alternativ

våra mål?

Känner beslutsfattarna till de

sannolika verkningarna av

olika alternativ?
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BEDÖMNINGSFASER

Behovet av bedömning

Utöver lagstadgade bedömningar kan det finnas
behov för andra bedömningar. Inom social- och
hälsovården kan behov uppstå t.ex. när man skall
göra upp en ny strategi. Bedömningar kan också
utföras i samband med stadsplanering, ombygg-
nad av bostadsområden, åtgärder inför att befolk-
ningen åldras och pã senare tid också i samband
med sparbeslut. Det handlar i allmänhet om situ-
ationer där man måste reagera på en förändring.
Ofta måste också målen för arbetet och miljön
definieras på nytt.

Om det finns skäl att tro att ett beslut i hög grad
berör människors välfärd, trivsel, boendeförhållan-
den, rörlighet eller service skall en arbetsgrupp
inrättas för att planera och utföra en bedömning.

Gruppen skall bestå av invånare och represenanter
för de sektorer som berörs av beslutet. Till det
första mötet kan alla förvaltningseksot bjudas in. I
fortsättningen avgör varje förvaltningsområde självt
om det deltar. Vid behov inbjuds också särskild
expertis.

Basfakta

Med basfakta avses information om det nuvarande
läget i området. Denna information skaffas i början
av arbetet och kompletteras vid behov. Så här får
deltagarna i bedömingen en någorlunda likartad
bild av det som skall bedömas. Informationen utgör
grund för alternativen, bedömningen och uppfölj-
ningen.

Identifiering och avgränsning av kon-
sekvenser...

Samarbete och diskussion är viktiga för att kon-
sekvenserna skall identifieras. Identifieringen un-
derlättas av att olika befolkningsgrupper, olika
områden och olika tider studeras. De sociala
konsekvenserna kan avgrånsas utgående från hur
omfattande de är. Man kan också kartlägga målen
och utreda hur de uppfylls i olika alternativ.

I strategiplanering är det viktigt att målen och
lösningarna hålls isär. Annars kanske man efters-
trävar bara sådant som det redan finns lösningar
för. Det är skäl att behandla målen tillräckligt
detaljerat, så att alla deltagare har samma uppfatt-
ning om vad de innehåller. Målen kan också vara
sinsemellan motstridiga. De kan vara sådana man
tidigare kommit överens om eller nya, som uppstår
under processens gång.

ALTERNATIV 2
"Nya boendeformer"

Servicestrukturen

- den närliggande hälsocentralens
  tjänster utnyttjas i öppenvården
- tjänster från ålderdomshemmet till ett
  ombyggt hus
- gemensamma lokaler tas i bruk och
  utnyttjas som ett nätverk till stöd för
  boendet.
- anställda som arbetrar på området och
  invånare producerar tjänster
- lättillgänglighet och framkomlighet
  minskar behovet av institutioner

Boendet

- bostäder för rullstolsbundna i hus med
  hiss
- bort med trösklarna, trallar på
  balkongerna
- gruppboende för 3-4 åldringar i
  hissförsedda hus

Gemensamma lokaler

- de gemensamma lokalerna i området
  betraktas som en helhet
- ändamålet för en lokal avgörs av dess
  läge och karaktär
- en del av de gemensamma lokalerna
  kan bli bostäder
- måltidsservice i en klubblokal, loka
  lens kök utvidgas
- en del av källarna och förrådsrummen
  tas i bruk för andra ändamål
- bastun och tvättstugan kan finnas i
  grannhuset
- tvättstugor gårdsvis

Gården

- hinder avlägsnas
- gårdsförråd för idrottsredskap och
  cyklar
- andra gårdsbyggnader, t.ex. en
  tvättstuga.

Den kommunala servicen för åldringar ändras i
samband med att en förort byggs om. Beskrivning
av ett strategiskt alternativ.
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...och alternativ

I beredning av beslut är det normalt att man letar
efter lösningar. Det nya är att man skisserar upp
olika alternativ. I det här skedet är det viktigt att
man letar efter nya lösningar. Det är viktigt att man
har med också ett 0-alternativ, en beskrivning av
vad som sker om ingenting ändras.

Olika alternativ inverkar på olika sätt, vilket gör det
lättare att urskilja konsekvenserna. Metoder för hur
man kan identifiera konsekvenser, uppställa mål
och skapa alternativ behandlas närmare i facklitte-
raturen.

Bedömning av alternativ och konsek-
venser

Bedömning kräver också övning och samarbete.
Att förutse konsekvenser kräver att man har föres-
tällningsförmåga. Att ge uttrycka åt en bedömning
kräver att man kan uttrycka sina iakttagelser.
Kvalitativa fenomen och verksamheter av olika slag
kan beskrivas i ord. Mätbara fenomen av olika slag
kan presenteras i siffror.

Bedömningen underlättas av att man gör upp en
tabell, där varje alternativ bedöms utgående från
t.ex. hur målen uppfylls. Man beskriver verbalt hur
målen uppnås och skriver in det i tabellen.

Strategi för äldreomsorgen, en del av en jämförelsetabell. Här har man jämfört hur olika mål uppnås i olika
modeller. Målen kan vara sinsemellan motstridiga och de kan också vara mål uppställda av olika grupper
eller instanser.
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I en bedömning antecknas olika åsikter och skill-
nader i synsätt mellan olika grupper. Genom inter-
vjuer, utfrågningar, expertutlåtanden och remiss-
förfaranden försäkrar man sig om att olika syn-
punkter kommer fram och att bedömningen blir
högklassig. Bedömningsgruppen behöver inte avgö-
ra vilka alternativ som är bättre eller sämre, inte
heller rekommendera något särskilt alternativ.

Avslutning
Bedömningsgruppen presenterar insamlade bas-
fakta, beskrivningar av målen, lösningsalternativ
och jämförelser inklusive konsekvenser, så att
beslutsfattarna ser konsekvenserna av olika alter-
nativ. Samtidigt beskriver gruppen hur den kommit
till detta jämförelseresultat. I bedömningsrappor-
ten tar den också upp motstridiga mål, alternativ
som leder till olika resultat och sannolika konsek-
venser för olika grupper.

I processen framgår det klart att det ingår en viss
osäkerhet i en bedömning. Tillförlitligheten ökar
genom offentlig diskussion om de mest sannolika
konsekvenserna av olika alternativ, om de sam-
manlagda konsekvenserna och om hur konsekven-
serna fördelas.

Uppföljning
Uppföljningen påbörjas en tid efter att beslutet har
verkställts. Här utgår man från de basfakta som
samlades in för bedömningen. I uppföljningen utre-
der man hur de förmodade konsekvenserna har
slagit in och identifierar oförutsedda verkningar.
Uppföljningen förbättrar kvaliteten på framtida kon-
sekvensbedömningar, utvecklar processen och ger
deltagarna möjlighet att öva upp sin bedömingsför-
måga.

Ett verktyg för den nya plane-
ringen

Den nya kommunikativa planeringskulturen är en
utmaning för de professionella planerarna. Plane-
ringen av den fysiska miljön bör inbegripa också
sådant arbete som betonar förmåga till växelverkan
och som förutser konsekvenser. Det är en utma-
ning ocksã för invånarna och för de förvaltningsområ-
den som är nya inom planeringen att utveckla sina
färdigheter i kommunikation och sin förmåga att
definiera sina mål och se de sociala konsekvenser-
na.

Om man accepterar mångfald minskar riskerna för
konflikter. Förekomsten av alternativ skapar en
medvetenhet om olika möjligheter, samtidigt som
man blir medveten om sina egna möjligheter att
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påverka framtiden. När det tidigare fanns bara en
framtid, som andra måste anpassa sig till, ger
alternativen nu olika handlingsmodeller. När de
positiva och negativa konsekvenserna granskas
samtidigt visar det sig att det inte finns någon
lösning som är den enda bästa.

Bedömning av sociala konsekvenser och hälsoef-
fekter har testats i stor skala och det finns praktisk
erfarenhet på området. En förhandsbedömning av
sociala konsekvenser och hälsoeffekter är en
effektiv modell för hur planeringen kan framskrida,
eftersom den indelas i tydliga faser. Modellen har
visat sig vara användbar i allt från projektplanering
till beslutsfattande på ett strategiskt plan.

En bedömning är ett redskap för konsekvensmed-
veten planering. Den möjliggör en argumenterande
planering där olika förvaltningsområden deltar och
där det ingår motsättningar och indirekta följder
som sträcker sig över förvaltningsgränserna.


