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Abstract 

The purpose of the study is to describe some methods used for weighting when 

conducting a life cycle analysis, and discuss how the choice of method may effect the 

result of the analysis. The methods described are EPS2000, Ecoindicator99, ReCiPe, 

Stepwise2006 and LIME. Each method is shortly described with impact categories, 

safety objects and indicators. The methods are based upon calculations of pollutions and 

use of resources, but to get the weightingfactors, one will have to rely on different 

theories, panel discussions, questionnaries and subjective assumptions. The conclusion 

of the study will be that it is difficult to get the methods for weighting less subjective, 

and that much of the weighting will be based upon assumptions. Every method is built 

on different assumptions, and therefor is it important that each are clear with the 

circumstances for the calculations, and you can not compare results from the different 

methods. On the contrary you may compare products if you use the same one for both, 

and you may also find in which phase of the lifecycle when you will get the most 

impact of the environment. I think that the discussion about the environmental impact of 

the product is most important, not the figures you will get from the procedure of 

weighting, which is based upon assumptions and guesses.   

Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att beskriva ett antal olika metoder som används vid viktning i 

samband med livscykelanalyser, samt diskutera hur valet av metod kan påverka 

resultatet av analysen. Metoderna som beskrivs är EPS2000, Ecoindicator99, ReCiPe, 

Stepwise2006 och LIME. Varje metod beskrivs kort med påverkanskategorier, 

skyddsobjekt och indikatorer. Metoderna grundas på beräkningar av utsläpp och 

resursanvändning, men för att få fram viktningstalen så använder man sig av olika 

teorier, paneldiskussioner, frågeformulär och subjektiva antagande. Min slutsats är att 

det är svårt att få viktningsmetodiken mindre subjektiv, och att mycket vid viktningen 

bygger på antagande. Varje metod bygger på olika antaganden och det är därför viktigt 

att man är tydlig med vilka omständigheter som gäller vid beräkningarna samt att man 

inte jämför resultat från olika metoder. Däremot så går det utmärkt att jämföra olika 

produkter med hjälp av samma viktningsmetod, och att hitta i vilket skede i livscykeln 

som man får störst miljöpåverkan. Jag tror att det egentligen är diskussionen kring 

produktens miljöpåverkan som är det väsentliga, inte värdena som man får från 

viktningen, då dessa till så stor del baseras på antagande och gissningar. 
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Nyckelord 
 

Eco-indicator99, endpoint, EPS 2000, indikator, LCA,  LIME, midpoint, 

påverkanskategorier, ReCiPe, skyddsobjekt, Stepwise 2006, viktning. 

 

 

 

Förkortningar 
 
BAHY :Biodiversity Adjusted Hectare Years 

CBA : Cost Benefit Analysis 

CVM : Contingent Valuation Method 

DALY : Disability Adjusted Life Years 

EINES : Expected Increase in Number of Extinct Species 

ELU : Environmental Load Units 

EPS : Environmental Priority Strategies in product design 

ISO :International Standardisation Organisation 

LCA : livscykelanalys 

LIME : Life-cycle Impact assessment Method based on Endpoint modelling 

NEX : Normalised extinction of species 

NPP : Net Disappeared Fraction 

QALY : Quality Adjusted Primary Production 

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development 

PDF : Potentially Disappeared Life Years 

WTA: : Willingness To Accept 

WTP : : Willingness To Pay 

YOLL : Years of lost Life 
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1 Inledning 
 

Under utbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar kom jag för första gången i närmare 

kontakt med den arbetsmetodik som används vid livscykelanalyser, LCA. Tanken på att 

man via konkreta uppgifter om en produkts eller tjänsts totala användning av material 

och energi under hela dess livstid, sammantaget med subjektiva bedömningar av dess 

miljöpåverkan nu och i framtiden, kan bilda sig en uppfattning om vilken miljöpåverkan 

produkten eller tjänsten kommer att få, intresserade mig. När det sedan visade sig finnas 

ett flertal olika sätt att arbeta med LCA, med olika infallsvinklar och bedömnings-

grunder, väcktes tanken att jag skulle vilja fördjupa mig inom detta ämne, och då 

särskilt inom viktningen. Viktningen genomförs som en del av många livscykelanalyser, 

och innebär att man med hjälp av olika metoder värderar hur skadliga olika former av 

miljöpåverkan är i förhållande till varandra. Tanken ledde till detta arbete, med avsikten 

att undersöka vad som är karakteristiskt för några olika metoder för viktning, vilka typer 

av miljöpåverkan som prioriteras i de olika metoderna, och hur valet av viktningsmetod 

påverkar resultatet av livscykelanalysen, och därmed tolkningen. Arbetet kommer även 

att innefatta en diskussion om vad som kan påverka valet av viktningsmetod, och vilka 

svårigheter man möter vid användningen av de olika metoderna samt vid viktning 

generellt.  

 

1.1 Syfte 
 

Avsikten med arbetet är att närmare beskriva ett antal olika metoder för viktning som 

används vid livscykelanalyser, och även diskutera hur valet av metod eller metoder kan 

komma att påverka resultatet av analysen. Då de olika metoderna utgår från olika 

principer, och olika värderingsgrunder, kommer dessa att beskrivas för de olika 

metoderna. Ett urval kommer att göras då det finns en mängd olika metoder. Jag 

kommer att koncentrera mig på metoder som är, eller har varit, vanligt förekommande i 

Europa. Arbetet kommer även att omfatta någon metod från andra delar av världen. Det 

är min avsikt att beskriva en del av de svårigheter som finns vid användningen av 

viktning, samt redogöra för en del av den kritik som har funnits, och finns.   

 

1.2 Material och metoder 
 

Arbetet kommer att baseras på studier av litteratur, vetenskapliga arbeten, ISO-

standarder, samt i enstaka fall sökningar på internet. En del av materialet är inte 

vetenskapligt publicerat, utan är företagens egna beskrivningar av metoderna. Då en av 

avsikterna med arbetet är att beskriva hur metoderna är uppbyggda, har jag valt att ändå 

använda detta material. Vid jämförelsen mellan olika material och metoder har SimaPro 

använts.   

 

 

 

2   Vad är en livscykelanalys? 
 

Enligt definitionen i den internationella standarden ISO 14040:2006  är LCA en 

 

”sammanställning och utvärdering av inflöden, utflöden och den potentiella 

miljöpåverkan för ett produktsystem under dess livscykel”.  
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En livscykelanalys kan ha flera användningsområden, men ofta vill man jämföra två 

eller flera produkter eller processers miljöpåverkan. Detta kan göras tidigt under 

planeringsstadiet, eller som en jämförelse mellan befintliga produkter. Man kan även 

använda livscykelanalysen till en dominansanalys, där syftet är att lokalisera var i en 

produkts eller tjänsts livscykel som miljöpåverkan blir störst, så att man kan bedöma var 

man får mest effekt av eventuella åtgärder (Bengtsson, 1998). 

 

En livscykelanalys kan enligt ISO 14040 kan delas upp i fyra olika steg: definition av 

mål och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedömning samt tolkning av resultaten 

(Lindahl m.fl, 2004). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2  Struktur för LCA, hämtad från ISO 14040:2006. 

 

Under det första steget klargörs varför analysen genomförs, vad resultatet ska användas 

till och vad analysen ska fokusera på. Man analyserar och bestämmer vilket geografiskt 

område som ska ingå i studien, vilket tids- och tekniskt perspektiv som ska beaktas, 

samt vilket eller vilka system som ska ingå i studien, vilket avgör vilka processer som 

ska ingå i analysen (Lindahl m.fl, 2004). 

 

Under inventeringen genomförs datainsamlingar och beräkningar av in- och utflöden i 

systemet. Dessa flöden av materia och energi delas upp i datakategorier, och för varje 

sådan kategori anges sedan dess miljöpåverkan. Exempel på  miljöpåverkanskategorier 

är resursanvändning, markanvändning samt utsläpp till luft och vatten. Datakategorier 

kan vara till exempel kol, koldioxid, kväveoxid och zink. Inventeringen genomförs i 

olika steg: först bestäms materialsammansättningen, och därefter samlar man in 

uppgifter från de olika processerna som ingår. Detta kan vara uppgifter om avfall, 

råvaruförbrukning, energianvändning och utsläpp. Därefter beräknas mängden 

emissioner, samt energi- och resursanvändningen för varje process. Slutligen bedömmer 

man om värdena man fått fram är rimliga (Lindahl m.fl; 2004). 

 

Definition av mål och 

omfattning 

Inventering 

Miljöpåverkansbedömning 

Tolkning av resultaten 
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Det tredje steget i en LCA är miljöpåverkansbedömningen. De olika värdena som man 

fått fram via inventeringen delas då upp i grupper efter vilken miljöpåverkan som de 

olika processerna och ämnena bedöms få. Dessa miljöpåverkanskategorier varierar 

något mellan de olika LCA-metoderna, men generellt ingår åtminstone tre kategorier i 

en LCA: resursanvändning, påverkan på människors hälsa, samt påverkan på ekologiska 

system. Dessa delas sedan vanligtvis upp i mera specificerade kategorier, som till 

exempel försurning, global uppvärmning, uttunning av ozonlagret och giftighet 

(Baumann & Tillman, 2004). Miljöpåverkanskategorierna omfattar vanligtvis inte 

mänskligt välbefinnande, arbetsmiljö, buller, eller påverkan på ekosystem genom till 

exempel utsläpp av värme eller direkt fysisk påverkan (Bengtsson, 1998).  

 

För att kunna bedöma vilka effekter olika typer av miljöpåverkan får, behövs modeller 

för möjliga konsekvenser. Dessa modeller kan vara mycket komplicerade och behandla 

orsak och verkan i flera steg, för att ge en indikation på om, hur och i vilken omfattning 

en viss typ av inblandning och påverkan kan få för betydelse för miljön. De modeller 

som vanligtvis används inom LCA är mindre komplicerade, och innebär att man enbart 

tar i beaktande hur vissa särskilda ämnen eller typer av påverkan kommer att bidra till 

att öka sedan tidigare kända miljöproblem (Bengtsson & Steen, 2000).   

 

Sista steget i en livscykelanalys är tolkningen av resultatet. Det är nu man ska analysera 

studiens resultat, utvärdera detta, samt beskriva begränsningar. Vid tolkningen ska man 

få fram slutsatser och rekommendationer, vilket kan leda till materialbyten, ändringar i 

produktionskedjan, eller ändrad design. Under tolkningen ska en utvärdering av 

datakvaliteten ingå, samt en bedömning av att dessa uppfyller de krav som ställts upp i 

det första steget. Då datakvaliteten påverkar resultatet i stor utsträckning, kan analysen 

utvärderas med hjälp av osäkerhets- och känslighetsanalyser. Vid osäkerhetsanalysen 

koncentrerar man sig på de tre första stegen: definition av mål och omfattning, 

inventering och miljöpåverkansbedömning, och man fastställer inom vilka intervall 

resultaten kan variera beroende på variationer i inventeringsdata. Under 

känslighetsanalysen bedömer man vilka effekter som metodval och data har på 

slutresultatet (Bengtsson & Steen,2000).   

 

3 Viktning 
För att kunna göra en bedömning av de värden som analysen gett måste man ha en 

uppfattning om hur skadliga de olika typerna av miljöpåverkan är i förhållande till 

varandra.  Detta kan vara svårt att avgöra då frågan om effekterna av olika former av 

miljöpåverkan är komplex, och effekterna kan variera över tid och rum. När man 

hamnar i en situation där det inte är helt självklart vilket alternativ som är bäst ur 

miljösynpunkt, och där  man har flera olika typer av miljöpåverkan att ta hänsyn  till 

samtidigt, kan viktning vara till hjälp. Det är dock viktigt att tänka på att viktningen  

kan underlätta bedömning och beslutsfattande, men viktningsprocessen är inte tänkt att  

ersätta diskussioner om miljövärden och olika typer av miljöpåverkan innan de slutliga 

besluten fattas. Det är inte heller tänkt att viktningen ska resultera i ett slutligt svar på en 

produkt eller tjänsts miljöpåverkan (Bengtsson & Steen, 2000). 

 

Ett problem vid bedömningen är att miljöpåverkan kan variera beroende på att 

miljöeffekter får olika konsekvenser geografiskt. Till exempel kan buller få en stor lokal 

påverkan, medan växthuseffekten får både en lokal påverkan och en global effekt. De 

tekniska system som analyseras har ofta verksamhet på flera orter, eller världsdelar, och 
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får en spridd miljöpåverkan som kanske måste värderas med mer än ett värde 

(Bengtsson, 1998). 

 

Förutom geografisk spridning så påverkar tidsaspekten vilken miljöpåverkan ett visst 

ämne får. Detta kan variera i närtid och i ett längre tidsperspektiv och det kan dessutom 

resultera i olika former av miljöpåverkan. Särskilt besvärligt blir det att bedöma de 

framtida konsekvenserna av dagens miljöpåverkan (Bengtsson, 1998).   

 

Vid viktningen väger man samman alla olika tal som man fått fram via klassificering 

och karakterisering, och får fram ett tal för produktens miljöpåverkan. Detta tal fås fram 

genom att man viktar de olika talen från miljöpåverkanskategorierna utifrån en 

värderingsgrund som man valt. Dessa grunder kan vara till exempel politiska eller 

moraliska värderingar i samhället, eller hos enskilda individer. Viktningen kan sägas 

visa skillnaden mellan rådande värderingar i samhället (till exempel genom politiska 

beslut)  och den förväntade miljöpåverkan. Viktningsindexen tas fram med hjälp av 

olika modeller som är unika för varje enskild viktningsmetod. Hur de olika typerna av 

miljöpåverkan viktas mot varandra beror på vilken metod man väljer  

(Lindahl m.fl, 2002).  

 

En vanlig kritik mot viktningsmetodiken är att man genom viktningen förenklar 

processen och minskar komplexiteten i underlaget från inventeringen. I själva verket 

medför inte viktningen någon förenkling av problematiken, utan samtidigt som antalet 

ingångsvärden minskar så tillförs information till analysen. Denna information är 

inbakad i de olika viktningsmetoderna och ska bidra till att göra beslutsunderlagen mera 

transparenta samt synliggöra de kompromisser som görs vid beslutsfattandet (Bengtsson 

& Steen, 2000).  

 

De olika viktningsmetodernas principer styr vilka indata som ska användas vid 

viktningen, och för varje metod måste det tydligt anges hur indatan ska omvandlas till 

index för de olika miljöpåverkanskategorierna. Denna omvandling behöver inte 

nödvändigtvis ske matematiskt, utan kan vara riktlinjer för hur man i en panel ska arbeta 

fram index. Metoden anger principerna för vilka indata som ska användas men 

preciserar inte vilka specifika indata. Metoden kan till exempel ange att man ska utgå 

från principen att vikta med hjälp av politiska mål för utsläpp, men anger inte vilka 

exakta politiska mål som ska användas. Själva principerna och omvandlingen kan 

därmed användas under en längre tid och på olika platser. Indexserien som man får fram 

är däremot beroende av en specifik uppsättning indata och bunden till en viss tid och 

plats. Det är därför mycket viktigt att man tydligt anger vilken version man använt sig 

av (Bengtsson, 1998).  

 

4  Beskrivning av olika metoder för viktning  

 
Det finns ett flertal olika metoder för att få fram viktningsfaktorerna och dessa är  

huvudsakligen baserade på social vetenskap och olika principer (Baumann & Tillman, 

2004). Viktningsmetoderna kan baseras på värderingsgrunder som politiska mål, 

expertpaneler, tekniska och ekonomiska förhållanden, hälsoeffekter, förhållanden i det 

aktuella geografiska  området (lokalt, regionalt eller globalt) eller olika beteendestudier. 

Metodernas bakomliggande värderingsgrunder samt skillnaden i vilka skyddsobjekt 

som omfattas av metoden gör att det inte är möjligt att jämföra viktningsresultat från 

olika metoder med varandra (Lindahl m.fl, 2002). Ytterligare en svårighet med att  
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jämföra resultat från olika metoder är att man inte använder samma terminologi 

(Bengtsson, 1998). 

 

De flesta metoder utgår från någon, eller en kombination av de två principerna bottom-

up eller top-down. Vid en ”bottom-up” approach utgår man från det tekniska systemet 

och de värden som man fått fram vid inventeringen. Dessa värden används för att 

bedöma vilken miljöpåverkan verksamheten kan antas få.Värdena viktas sedan relativt 

varandra. En ”top-down” approach  innebär att man utgår från en definition av vad man 

menar med miljöpåverkan för att därefter identifiera vilka ämnen som kan bidra till 

miljöpåverkan. Slutligen gör man en viktning för att bedöma betydelsen av de olika 

formerna av miljöpåverkan (Bengtsson, 1998).  

 

Viktningsmetoderna kan vara uppbyggda enligt ett midpoint- eller endpointperspektiv. 

De metoder som koncentreras på förändringar som inträffar tidigt i orsak-verkan kedjan 

brukar kallas midpoint-metoder. På midpoint-nivå påverkar ofta flera olika substanser 

samma påverkanskategori, som till exempel försurning eller klimatförändringar. 

Endpoint-metoder baseras på förändringar som uppträder senare i orsak-verkan kedjan 

och upplevs i form av till exempel ökad dödlighet eller minskade skördar (Ahlroth, 

2014). Endpoint-perspektivet omfattar mera komplexa processer som påverkar ett 

speciellt skyddsområde, så som till exempel påverkan på ekosystemen och på 

människors hälsa och välfärd (Pizzol et.al, 2013). 

 

4.1 EPS 2000 – Environmental Priority Strategies in product design 

 
EPS är en svensk metod som utvecklades under början av 1990-talet och har sitt 

ursprung i ingenjörskunskap snarare än naturvetenskap. Den bakomliggande idén är att 

metoden ska kunna användas som en kostnadskalkyl under designprocessen. Metoden 

är framtagen så att hänsyn till miljön ska vara en av många olika parametrar att ta 

hänsyn till. Vid utvärderingen av miljöpåverkan utgår man från de mål som sattes upp 

vid Rio-konferensen år 1992. Efter Rio-konferensen började  man generellt att fokusera 

mera på frågorna kring en hållbar utveckling och detta fokus märks även vid 

användningen av EPS där frågorna kring resursanvändning prioriteras, medan  man 

lägger mindre vikt vid olika former av utsläpp (Steen, 1999).  

 

EPS är främst avsett att användas internt inom företagen vid utvecklingen av produkter  

och vid annan användning är det viktigt att ta hänsyn till metodens begränsningar och 

ursprungliga avsikt. Man arbetar efter en ”osäkerhetsprincip” vilket innebär att för all 

data som används vid analys ska det finnas en uppskattning av värdenas osäkerhet 

(Steen, 1999). 

 

Enligt Steen (1999) kan metoden sägas vara uppbyggd kring fyra mål: 

- Metoden ska kunna ge snabba resultat på ett tidigt stadium i 

utvecklingsprocessen. I senare faser av utvecklingsarbetet ska mer detaljerade 

undersökningar kunna genomföras, och mer detaljerade rekommendationer 

kunna fås fram. 

- Produktutvecklarna ska inte behöva arbeta med olika värden för påverkan på 

ekonomi, miljö eller teknik, samt kunna välja graden av komplexitet i studien. 

- Resultatet ska vara möjligt att vikta mot andra krav på produkten. 

- Metoden ska erbjuda ett forum för produktrelaterad miljöstrategi inom 

företaget. 
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Metoden har ett top-down perspektiv vilket innebär att man utgår från kraven som 

uttrycks i formuleringen av målen. Först görs en grov uppskattning av användning av 

resurser och utsläpp från processerna som sedan fördjupas med mera detaljerade studier.  

Efter att varje aktivitet beräknats, räknas det sammanlagda värdet för alla aktiviteters 

påverkan samman (Steen, 1999).  

 

EPS är en monetaristisk metod, vilket innebär att man konventerar social och fysisk 

påverkan till ett ekonomiskt värde (Steen, 1999). Genom att mäta individers 

”willingness to pay” (WTP) för att undvika de förändringar som miljöpåverkan kan 

medföra får man ett pris på varor och tjänster som egentligen inte har något 

marknadsvärde, som till exempel ren luft eller rent vatten. Även biologisk mångfald och 

människors välbefinnande går att konventera till ekonomiska värden (Pizzol et.al, 

2014). För att uppskatta WTP för miljövärden som det inte finns något verkligt 

marknadsvärde för används ”Contingent Valuation Method (CVM-metoden) som 

baseras på intervjuer (Steen, 1999). Man kan även använda sig av ”willingness to 

accept” (WTA) som är ett mått på vilken kompensation individerna skulle kräva för att 

acceptera miljöförändringar (Pizzol et.al, 2014).    

 

De värde för ”människors villighet att betala”, WTP, som används inom EPS inkluderar 

inte direkt påverkan på ekonomin. Detta innebär att förlust av inkomst som orsakas av 

sjukdom (påverkad av produkten) inte ingår i viktningen, då ekonomiska system inte 

räknas som skyddsobjekt inom EPS. Värdet på WTP kommer att vara föränderligt och 

ändras från person till person, från generation till generation. Inom EPS görs en 

förenkling genom att man använder värden från OECD-länderna även för människor 

som bor utanför OECD, och för kommande generationer (Steen, 1999). 

 

Vid viktningen utgår man från dagens status för skyddsobjekten. Valet av 

viktningsprinciper influeras av metodens krav på överskådlighet och möjlighet att förstå 

resultatet samt orienteringen mot ett hållbarhetsperspektiv. Det WTP-värde som 

används relaterar till normala, vardagliga förhållanden. Inom EPS ingår inga 

beräkningar för framtida tekniska lösningar (Steen, 1999). 

 

I metoden utvärderas miljöpåverkan på fem skyddsobjekt: biologisk mångfald, 

mänskligt liv och hälsa, biologisk produktion, resurser, samt estetiska och kulturella 

värden (fig.4.1). Dessa skyddsobjekt är ursprungligen hämtade från Naturvårdsverket, 

och ger en bild av vad man  menar med begreppet miljö inom EPS (Bengtsson, 1998).  
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Fig.4.1 visar EPS påverkanskategorier, de fem skyddsobjekten, samt enheterna som indikatorn redovisas 

i. Texten är hämtad ur Steen, 1999. 

 

 

4.1.1 Människors hälsa 

 

Inom EPS 2000 försöker man fastställa ett ekonomiskt värde på att bevara mänskligt liv 

baserat på förhållanden i dagens samhälle. Till detta används CVM-metoden. Vid en 

jämförelse med andra metoder som kan användas för att fastställa ett värde för 

europeiska förhållanden, så har det visat sig att CVM-metoden ger ett högre ekonomiskt 

värde. Vid en beräknad genomsnittlig livslängd på 75år  kan WTP för ”years of lost 

life” (YOLL) bestämmas till 85 000 EUR. Skyddsobjektet  ”människors hälsa” är knutet 

till flera påverkanskategorier: förväntad livslängd, svår sjukdom, sjuklighet, svår plåga 

och  obehag. WTP för dessa varierar mellan 100 000 ELU per person och år och 100 
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ELU per person och år beroende på hur allvarliga symptomen är. Exempel på symptom 

är huvudvärk, andningssvårigheter, hosta och ögonirritationer (Steen, 1999b). Värdet 

för 1 ELU motsvarar ungefär en miljökostnad på 1 EUR, men man har valt att uttrycka 

värdet i en annan form för att inte binda miljökostnaden till en viss valuta 

(http://cpmdatabase.se).        

 

4.1.2 Ekosystem 

 

Ekosystemens produktionskapacitet mäts i ELU/kg och priserna baseras på 

världsmarknadspriser på produkter som fisk, kött, virke och grödor. WTP för att 

undvika att bas-kat jonreserven i jorden minskar mäts i ELU/mole H
+
. Till 

ekosystemens produktion räknas även tillgången på vatten. Inom EPS delas 

vattenproduktionen upp i dricksvatten och vatten som är avsett för bevattningsändamål. 

WTP-värdena för vatten kan variera kraftigt beroende på den lokala tillgången på vatten 

och på behovet av bevattning (Steen, 1999b). 

 

4.1.3 Resurser 

 

Att beräkna ett värde för användningen av ändliga resurser är egentligen omöjligt då 

varken människorna som kommer att påverkas eller marknaden för varorna finns 

tillgängliga idag. Det går därför inte att använda sig av intervjuer enligt CVM-metoden 

(se 4.1), utan inom EPS har man skapat en fiktiv marknad. På denna marknad låtsas 

man att även  framtida generationer får bjuda på de varor som finns idag. För att 

beräkna miljöpåverkan från användningen av ändliga resurser, räknar man att dessa 

kommer att ersättas av förnyelsebara resurser. Påverkan från olja räknas om till utsläpp, 

kostnader och användning av resurser vid tillverkningen av rapsolja, stenkol ersätts av 

träkol  och naturgas av biogas. För mineraler räknar man ut vad en hållbar produktion 

med dagens teknik skulle kosta i form av utsläpp och resurser, och redovisar i ELU/kg 

(Steen, 1999b).     

 

4.1.4 Biologisk mångfald 

 

Det är svårt att uppskatta det verkliga värdet av den biologiska mångfalden. På kort sikt 

kan mångfalden ses som en resurs (se 4.1.3) men på lång sikt kan den komma att bli 

avgörande för mänskligheten. Påverkan på den biologiska mångfalden mäts ofta i form 

av antalet arter som utrotas årligen, vilket är svårt att uppskatta. Inom EPS utgår man 

därför från hur troligt det är att någon av de rödlistade arterna utrotas, då man antar att 

dessa hotade arter kommer att påverkas först av förändringar i miljön (Steen, 1999).  

Påverkan på den biologiska mångfalden mäts i normalised extinction of species, NEX, 

och människors ”villighet att betala” har uppskattats med svenska värden som grund. 

Uppskattningen har baserats på de kostnader som den svenska regeringen och privata 

intressenter har haft för bevarandeåtgärder. För att översätta dessa värden till en global 

skala så multipliceras dessa med populationstalen. WTP för 1 NEX beräknas på så sätt 

till 1,1*10
11

EUR (Steen, 1999b).  

 

4.1.5 Estetiska och kulturella värden  

 

Estetiska och kulturella värden räknas in bland skyddsobjekten, men då det inte finns 

några värden identifierade inom kategorin så måste ett värde för WTP tas fram i varje 

specifikt fall. Det finns ingen påverkanskategori knuten till skyddsobjektet (Steen, 

1999b). 
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4.2 Ecoindicator 99  

  
Ecoindicator 99 är en nederländsk metod och är en reviderad version av Ecoindicator95. 

Metoden är skadeorienterad och fokuserar  främst på påverkan som kan få stor 

betydelse i framtiden, som den globala uppvärmningen och användningen av fossila 

bränslen (Bengtsson & Steen, 2000). Ecoindicator99 är utvecklad för europeiska 

förhållanden, och alla utsläpp samt all markanvändning antas påverka Europa 

huvudsakligen. Undantag från detta är skador på resurser, uttunning av ozonlager, samt 

påverkan av växthuseffekten, som antas få global påverkan. Metoden går att applicera 

på andra regioner än Europa. Ecoindicator99 är tänkt att vara till hjälp för designers 

under utvecklingen av nya produkter och vara ett snabbt och pålitligt redskap för 

bedömningen av produktens miljöpåverkan (Goedkopp & Spriensma, 2001). 

 

Då man bedömer produkten eller tjänstens miljöpåverkan arbetar man inom tre olika 

”sfärer”: teknosfären, ekosfären och värdesfären. Teknosfären innefattar beskrivningen 

av produktens livscykel och osäkerheten är relativt liten. Mätdata och uppgifter är oftast 

möjliga att verifiera och upprepa. Ekosfären omfattar modellerna för bedömningen av 

skador och påverkan på miljön och dessa är ofta tämligen osäkra då de är svåra att 

bedöma och verifiera och ofta delvis baserade på olika värdegrunder. Inom värdesfären 

används modeller för att bedöma hur stor miljöpåverkan är och vilka förändringar man 

kan förvänta sig. Här hanteras även de olika val av metoder och modeller som gjorts 

tidigare under analysen. I figur 4.2 visas att till skillnad från de två tidigare nämnda 

sfärerna som båda kan anses tillhöra naturvetenskap och teknik, så tillhör värdesfären 

socialvetenskap (Goedkopp & Spiensma, 2001).    

 

För att hantera att man får fram resultat i olika enheter vid beräkningen av 

miljöpåverkan inom de tre skadekategorierna, så görs inom Ecoindicator99 en 

normalisering av värdena. Detta görs genom att man dividerar de framräknade 

skadefaktorerna med motsvarande värde som Europas invånare ger upphov till räknat 

per person. Genom normaliseringen görs värdena dimensionslösa och kan räknas 

samman (Carlsson, 2001). 

 

Vid viktningen utgick man från bedömningar som gjorts av en panel bestående av LCA-

experter samt användare av LCA. Den utvalda panel fick svara enskilt på frågor i ett 

frågeformulär. Bland annat fick man ranka de tre olika skadekategorierna i förhållande 

till varandra, samt lämna konkreta viktningsvärden. De som ingick i panelen ombads 

ange värden baserat på sina egna åsikter, inte på sina kunskaper (Goedkopp & 

Spriensma, 2001).  
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Fig 4.2 Ecoindikator99 metodiken innebär att man börjar med en inventering, vars resultat används för att 

med hjälp av modeller bestämma påverkan och skador. De tre skadekategorierna viktas och man får fram 

ett indikatorvärde. Observera att hela processen inleds med att man definierar indikatorn, i enlighet med 

top-down approachen.   

 

 

Metoden har en ”top-down”approach, där man bland annat utgår från hur man definierar  

termen miljö: 

 

”A set of biological, physical, and chemical parameters influenced by man that are 

conditions to the functioning of man and nature. These conditions include Human 

Health, Ecosystem Quality and sufficient supply of Resources.” 

Goedkoop & Spriensma, 2001  

 

För att kunna utreda möjliga miljöskador på ett hanterligt sätt begränsar man sig till tre 

olika skadekategorier (skyddsobjekt): påverkan på ekosystemen, förbrukningen av 

ändliga resurser samt påverkan på människors hälsa (fig. 4.3). Dessa definieras som: 

 

”Human Health contains the idea that all human beings, in present and future, should 

be free from environmentally transmitted illnessess, disabilities or premature deaths. 

 

Ecosystem Quality contains the idea that non-human species should not suffer from 

disruptive changes of their populations and geographical distribution. 

 

Resources contains the idea that the nature supply of non-living goods, which are 

essential to the human society, should be available also for future generations.” 

Goedkoop & Spriesma, 2001  
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Fig.4.3 visar påverkanskategorier, skyddsobjekt samt indikator i Ecoindikator99 metoden. 

 

4.2.1 Människors hälsa 

 

När det gäller värderingen av miljöskador som påverkar människors hälsa så tar man i 

metoden hänsyn till skador orsakade av infektionssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar 

som påverkats av klimatförändringar, cancer orsakad av strålning eller minskande 

ozonlager, samt cancer och lungsjukdomar som orsakats av utsläpp av giftiga ämnen. 

Metoden tar inte hänsyn till miljöbetingade allergier (Carlsson, 2001). Påverkan av 

buller samt effekter på hormonella- och immunsystem inkluderas inte heller, liksom 

sjukdomar som orsakas av klimatförändringar (Goedkopp &Spriensma, 2001). De 

skador som man beaktar, är förtidig död, samt temporära eller bestående funktions-

nedsättningar. Graden av skador på personlig hälsa mäts i Disability Adjusted Life 

Years, DALY (Carlsson, 2001). DALY utvecklades vid ett samarbete mellan bland 

annat World Bank och World Health Organization under 1990-talet för att få ett värde 

på skador på människors hälsa i ett globalt perspektiv (Itsubo et.al, 2004). 

Utvärderingen av skadeeffekterna görs i flera steg, där man börjar med att analysera 

sambandet mellan en viss utsläppsmängd och förändringar av koncentrationen av ämnet 

i luft, vatten eller mark. Denna koncentrationsändring räknas sedan om till en trolig 

exponeringsgrad och därefter uppskattar man hälsoeffekterna av att exponeras för denna 

mängd. Resultatet redovisas i DALY, i enheten år (Carlsson, 2001). Användningen av 

DALY-metoden har flera fördelar: alla viktiga faktorer som bör ingå kan kvantifieras 

teoretiskt, de sociala preferenserna som ingår kan justeras, och metoden är transparent 

(Goedkopp & Spriensma, 2001).    
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4.2.2 Ekosystem 

 

Vid värderingen av miljöskador på ekosystemen använder man biologisk mångfald och 

variationen inom denna som mätare på kvaliteten hos ekosystemet. Det är mycket svårt 

att förutse alla skador som kan uppstå och man tar inte hänsyn till alla växt- eller 

djurarter. Skadorna anges som andelen arter som är hotade eller som försvinner från en 

viss landyta under en bestämd tid, Potentially Disappeared Fraction (PDF). Att den 

biologiska mångfalden minskar kan bero på till exempel ändrad markanvändning, 

utsläpp av toxiska ämnen, försurning, klimatförändringar eller övergödning. 

 

Vid beräkningen av skador orsakade av toxiska ämnen, övergödning och försurning, 

börjar man med att analysera hur en viss mängd utsläpp påverkar koncentrationerna i 

miljön samt hur denna ändring av koncentration påverkar organismerna i området. 

Därefter beräknas hur många arter som kan antas försvinna på grund av de ändrade 

förhållandena. Vid beräkningen av skador orsakade av markanvändning baseras 

skadeanalysen på empiriska data över kvaliteten hos ekosystem som funktion av 

markanvändning och storlek på mark (Carlsson, 2001). Metoden behandlar inte skador 

som uppstår på grund av försurning eller övergödning av akvatiska system, effekten på 

växter av ökad UV-strålning och stigande ozonhalter eller effekten på andra funktioner 

hos ekosystemen än den biologiska mångfalden (Goedkopp & Spriensma, 2001). 

 

4.2.3 Resurser 

 

Vid värderingen av skador som uppkommer vid förbrukningen av naturresurser tas 

främst hänsyn till koncentrationen av naturresurser. Ecoindicator99 omfattar mineraler 

och fossila bränslen, medan biologiska resurser som tillgång på fisk, vilda växter och 

rent vatten inte finns med. Sand, sten och åkermark behandlas under ekosystemkvalitet. 

För att mäta den uppkomna skadan så beräknas den mängd energi som man tror 

kommer att behövas vid utvinningen i framtiden. Utvärderingen görs i två steg: först en 

resursanalys som kopplar utvinningen av resursen till en minskning av dess 

koncentration, och sedan görs en skadeanalys som kopplar de lägre koncentrationerna 

av resursen till den ökade ansträngningen för att utvinna i framtiden. Man uppskattar 

alltså hur mer energi som kommer att krävas för att utvinna samma mängd av resursen i 

framtiden. Skadan på förbrukningen av naturresurser uttrycks därför i MJ använd energi 

per kg utvunnen resurs (Carlsson, 2001).  

 

4.2.4 Kulturella perspektiv 

 

Ecoindikator99- metodiken innebär att man arbetar med miljöpåverkan sett ur tre olika 

kulturella perspektiv: hierarkist, egalitärt och individualistiskt. Dessa tre värdesystem 

har sin grund i ”Cultural Theory” som ofta används vid riskanalyser. Det har visat sig 

att uppdelningen i olika värdegrunder är värdefull för att förstå och förutse olika 

människors attityder och inställning till bland annat miljöfrågor. Då man  inom metoden 

använder sig av tre olika perspektiv får man tre versioner av skade-modeller. 

 

I det individualistiska perspektivet används endast de samband mellan orsak –verkan 

som är vetenskapligt bevisade och man utgår från ett kortsiktigt tidsperspektiv. Det 

kortsiktiga perspektivet motiveras med att det ännu inte är bevisat att de framtida 
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effekterna inte kommer att kunna stoppas eller mildras. Ur det individualistiska 

perspektivet så värderas en person högre vid en ålder mellan 20 och 40 år vilket 

återspeglas vid viktningen av påverkan på människors hälsa.  

 

I det egalitära perspektivet försöker man att inte utelämna något möjligt alternativ, då 

man utgår från att den som eftersträvar jämlikhet inte accepterar vägledning från erkänd 

vetenskap eller politiska organisationer. Modellen medför ett mycket långt 

tidsperspektiv, då man inom denna grupp inte accepterar tanken att framtida problem 

kan komma att undvikas.        

  

I den hierarkiska versionen utgår man från vetenskapligt bevisade och politiskt 

accepterade modeller och fakta. Nutid och framtid värderas lika vid riskanalyser. Om 

inte de tre olika versionerna funnits, hade den hierarkiska versionen varit grunden i 

Ecoindicator99 (Goedkoop & Spriensma, 2001).  

 

Hur resultatet av livscykelanalysen påverkas av vilket kulturellt perspektiv man väljer 

beskrivs enklast med ett exempel. I bilaga 1 visas hur de tre perspektiven påverkar 

resultatet efter viktningen. Alla perspektiven anger att användningen av mineraler 

medför en stor miljöpåverkan. Bedömningarna ur ett egalitärt respektive hierarkist 

perspektiv är relativt likartade, men ur ett individualistiskt perspektiv så anses i princip 

enbart mineralanvändningen få någon påverkan, förutom inandningen av oorganiska 

ämnen. Vid jämförelsen används samma uppgifter som vid jämförelsen mellan de olika 

metoderna och en utförligare beskrivning av förutsättningarna finns i bilaga 2. 

 

4.3  ReCiPe 
 

Metodens namn, ReCiPe, är en syftning på metodens avsikt att vara ett recept på hur 

man kan beräkna indikatorer för de olika påverkanskategorierna i en livscykelanalys. 

Namnet representerar även de institutioner som till största del bidragit till att utveckla 

metoden och dess design: RIVM and Radboud University, CML och PRé Consultants. 

 

Med ReCiPe bestäms indikatorer på både midpoint- och endpointnivå. Metoden är i 

princip en kombination av två metoder: en metod för karakterisering på midpointnivå 

och Ecoindicator99 för ett endpointperspektiv. Vid valet av påverkanskategorier har 

man utgått från att de ska ha direkt miljöpåverkan, samt att det ska finnas 

karakteriseringsmodeller som går att knyta till respektive indikator. För  

påverkanskategorierna på midpoint-nivån gäller att de ska ha ett berättigande i en LCA-

metod som är utvecklad för detta perspektiv, men även vara användbara som ett 

mellansteg i en metod som har utvecklats med ett end-pointperspektiv (Goedkopp et.al, 

2013).  

 

De flesta av kategorierna på midpoint-nivå vidareutvecklas och samlas i de tre 

kategorierna på endpoint-nivå. För varje skyddsområde finns en endpoint-indikator. För 

vissa kategorier så som övergödning av färskvatten och marina miljöer, saknas dock  

kopplingen till endpoint-nivån (Goedkopp et.al, 2013). 
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I figur 4.4 visas de 18 påverkanskategorierna på midpoint-nivå, de tre skyddsobjekten 

på endpoint-nivå, samt indikatornamnet på dessa.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.4  visar  ReCiPes påverkanskategorier på midpoint-nivå, skyddsobjekten samt namnet på 

indikatorerna. Pilarna visar kopplingen mellan påverkanskategorierna och skyddsobjekten. 

 

Exempel på påverkanskategorier som inte finns med i ReCiPe är erosion, försaltning, 

ljus och buller. Att de inte tas upp beror på att ingen av ”ursprungsmetoderna” innefattar 

dessa kategorier. Man har även valt att bortse från ett fjärde möjligt skyddsområde: 

miljö skapad av människan. Dessa miljöer är till exempel bilar, byggnader och vägar, 

som kan påverkas av försurning, översvämningar, stormar, torrperioder och insekts-

angrepp. Valet att inte inkludera dessa miljöer grundades på att det inte finns några 

lämpliga indikatorer eller karakteriseringsfaktorer tillgängliga (Goedkopp et.al, 2013). 
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Många av påverkanskategorierna har främst en regional påverkan, och omfattning och 

effekter beror på förhållanden i regionen. ReCiPe har utvecklats för europeiska 

förhållanden, och har en begränsad användning för applicering på områden som inte kan 

defineras som i-länder i tempererade zoner. Lokala förhållanden som kan påverka 

metodens användbarhet är hygieniska villkor, väderförhållanden, bakgrunds-

koncentrationen av olika ämnen och befolkningsmängden. 

 

De flesta av kategorierna på midpoint-nivå vidarutvecklas sedan och samlas i de tre 

kategorierna på endpoint-nivå. För varje skyddsområde finns en endpoint-indikator. För 

vissa kategorier, som övergödning av färskvatten och marina miljöer, saknas dock  

kopplingen till endpoint-nivån (Goedkopp et.al, 2013). 

 
 

4.3.1 Människors hälsa 

 

Vid värderingen av skador på människors hälsa används ”disability-adjusted life years”, 

DALY (se kapitel 4.2.1). DALY-konceptet introducerades inom LCA i slutet av 90-

talet, och har visat sig vara användbart vid värderingen av skador, men påverkas av 

valet av geografiskt område, tidsperspektiv och subjektiva antagande. Tidsperspektivet 

har betydelse, och kan få särskilt stor påverkan vid utsläpp av ämnen som cancerogener, 

vars effekter inte märks direkt vid utsläppstillfället utan i framtiden.    

Till skillnad mot det individualistiska perspektivet för Ecoindicator99 så används  

DALY-konceptet utan åldersviktning eller avdrag för framtida skador inom ReCiPe, 

och man inkluderar förlorade år och år med funktionsnedsättningar (Goedkopp et.al, 

2013). 

 

4.3.2 Ekosystemen 

 

Påverkan på ekosystemens kvalitet är svår att mäta, inte minst för att det är svårt att 

avgöra vad man bör mäta. Genom ett antal dekret har man arbetat fram en lista över vad 

i ekosystemen som kan anses vara viktigt för människorna. Denna lista omfattar bland 

annat biologisk mångfald, estetiska och kulturella värden, ekosystemtjänster, resurser 

och genetiskt material. Ett sätt att bedöma ett ekosystems kvalitet är att mäta flödena av 

material och energi. Man utgår då från antagandet att ett ekosystem där människor inte 

påverkar flödena håller hög kvalitet, medan ett vars flöden hindras av människor är av 

lägre kvalitet.  

 

I ReCiPe arbetar man med flödet av genetisk information och utgårfrån att mängden 

arter ger en rättvisande bild av kvaliteten hos ekosystemet. Inom ReCiPe har man valt 

att arbeta fram en modell för beräkningen av antalet arter som försvinner från ett visst 

område under en viss tid, och att använda det som grund för endpoint indikatorn. Man 

har valt att inkludera de marina miljöerna och utgår från att alla arter ska bedömas vara 

av samma värde. Själva beräkningen av hur stor andel arter som försvinner är tämligen 

komplicerad, då man måste veta hur många arter det finns i området, hur stor 

area/volym som omfattas samt fördelningen av arter i de olika miljöerna (Goedkopp 

et.al, 2013) .    
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4.3.3 Resurser 

 

Dagens användning av ändliga resurser kan komma att påverka kommande 

generationers tillgång till och möjlighet att använda dessa. Detta anses vara en viktig 

fråga inför framtiden. De flesta resurser går  att ersätta med andra material, återvinna 

eller återanvända, till en varierad kostnad. ReCiPe baserar sin modell på tillgången och 

användningen av mineraler och fossila bränslen, och fastställer värdet på 

ansträngningen som kommer att krävas för att utnyttja resursen i framtiden. Till skillnad 

mot Ecoindicator99 (se 4.2.3) så utgår man inte från den ökade energianvändningen för 

att utvinna resursen, utan från den ökande kostnaden vid en bristsituation. För att få en 

riktig bild av vad utvinningen kommer att kosta i framtiden så måste den beräknade 

kostnadsökningen multipliceras med en faktor som motsvarar mängden som används. 

Genom denna beräkning får man ett värde som visar den generella kostnadsökningen 

för resursen i framtiden, uttryckt i $ per kg (Goedkopp et.al, 2013). 

 

 

4.3.4  Kulturella perspektiv 

 

I likhet med Ecoindicator99 så arbetar man med tre olika kulturella perspektiv: 

individualistiskt, egalitärt och hierarkiskt. De tre perspektiven kan appliceras både på de 

mekanismer som leder till påverkanskategorierna på midpoint-nivå och på 

miljömekanismerna mellan midpoint och endpoint. I det första fallet ses bland annat 

skillnader i tidsperspektivet för förändringar i klimatet. I det individualistiska 

perspektivet är tidshorisonten 20 år, i det hierarkiska 100 år och i det egalitära 500 år. 

Skillnaden är ännu tydligare när det gäller ämnen som är giftiga för människor, där man 

ur det individualistiska perspektivet utgår från  tidshorisonten 100 år, medan man i de 

båda andra kulturperspektiven räknar  med oändlighet (Goedkopp et.al, 2013).  

 

 

4.4  Stepwise2006 
 

Stepwise2006 är delvis baserad på LCA-metoderna EDIP2003 och IMPACT2002,som i 

sin tur är baserade på Ecoindicator99 respektive EDIP1997. Avsikten är att minska 

osäkerheten och ofullständigheten med att värdera miljöpåverkan ur ett monetaristiskt 

perspektiv (Tekie & Lindblad, 2013). En moneteristisk värdering  (se 4.1) innebär att 

man räknar om social och fysisk påverkan till ett ekonomiskt värde, och används ofta 

som ett underlag för beslutsfattande när man gör en Cost Benefit Analysis (CBA) för 

projekt som påverkar sociala förhållanden, miljö eller ekonomi. Metoden används 

däremot inte i så stor utsträckning vid LCA-analyser, men det förekommer (Pizzol et.al, 

2014).  
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Fig.4.5  visar  påverkanskategorier på midpoint-nivå, skyddsobjekten samt indikatorn för dessa för 

metoden Stepwise2006. Texten är hämtad från Tekie & Lindblad, 2012. 

 

  

De tre påverkanskategorier som värderas som mest betydelsefulla inom Stepwise2006 

är påverkan från markanvändning, global uppvärmning och inandningen av oorganiska 

föroreningar. För markanvändningen räknar man att påverkan på den odlade marken 

kan vara både positiv och negativ. Man räknar även med att avverkningen av skogar 

påverkas av tillgången på odlingsbar mark, för ifall sådan mark används till annat än 

odling så ökar avverkningen av skogsmark för att täcka behovet av mark. Om 

skogsmark avverkas, räknar man med en återhämtningsperiod på 500 år för att mark ska 

återgå till den biologiska mångfald som fanns tidigare.  Påverkanskategorier som inte 

tas upp i metoden är till exempel påverkan av buller och invasiva arter, samt brist på 

rent vatten (Weidema, 2014). 

 

Metoden Stepwise2006 har ett endpoint-perspektiv och omfattar tre skyddsobjekt: 

människors hälsa, påverkan på ekosystem samt tillgången på resurser (fig.4.5).  

 

Påverkanskategori 
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skyddsobjekt 

endpoint 
indikator 

-acidification 

-ecotoxicity 

-aquatic ecotoxicity 
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eutrophication 

-aquatic eutrophication 

-global warming 

-human  toxicity 

-injuries at work and on 

roads 

-ionizing radiation 

-mineral extraction 

-nature occupation 

-ozone layer depletion 

-photochemical ozone 

impacts on vegetation 

-respiratory inorganics 

-respiratory organics 

Human health 

 

 

 

 

Ecosystem diversity 

 

 

 

 

 

Resource availability 
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4.4.1 Ekosystem 

 

Påverkan på ekosystemen mäts i Biodiversity Adjusted Hectare Years, BAHY. Det kan 

även uttryckas i människors välfärd, det vill säga den välfärd människor är beredda att 

offra för att skydda ekosystemen, och enheten blir då euro/BAHY (Tekie & Lindblad, 

2013). Värdet  på 1 BAHY är 10000 PDF*m
2 

*år (PDF=potentially disappeared fraction 

of species), och värdet för kategorin bli 1400 EUR2003/BAHY (Weidema, 2014). 

 

4.4.2 Människors hälsa 

 

Påverkan på människors hälsa mäts i Quality Adjusted Life Years, QALY, men kan 

även anges i EUR2003/QALY (Tekie & Lindblad, 2013). Genom QALY uttrycks 

egentligen värdet på en bra livskvalitet och då inte enbart ur hälsosynpunkt. I 

Stepwise2006 används QALY för att beskriva skador i form av försämringar av hälsa 

eller livskvalitet. Värdet för QALY (1 DALY=1 QALY=74 000 EUR2003) har tagits 

fram genom användning av ”budget constraint” metoden (Weidema, 2014). Metoden 

utvecklades för att minska osäkerheterna vid beaktandet av begränsningarna i budgeten 

(villigheten att betala är knuten till möjligheten att betala). Denna osäkerhet uppstår då 

det inte är säkert att intervjuer ger korrekta svar. Till exempel uppger de intervjuade 

kanske inte sin verkliga inkomst eller tar hänsyn till sin budget när de svarar på frågorna 

om vad de är villiga att betala för att slippa försämringar av sin välfärd (Pizzol et.al, 

2014).    

 

4.4.3 Resurser 

 

Påverkan på resursernas produktivitet mäts i EUR2003. För att få fram ett värde på 

resurser i framtiden så måste man göra ett antagande om hur energipriserna kommer att 

utvecklas. Inom Stepwise2006 antar man att de framtida energikostnaderna inte 

kommer att bli mycket högre än idag, vilket leder till att värdet på fossila resurser och  

mineraler blir lågt enligt metoden (Weidema, 2014).   

 

 Då både påverkan på människors hälsa, påverkan på ekosystemen och tillgången på 

resurser kan uttryckas i enheterna euro, QALY eller BAHY, och dessa går att 

konvertera, kan värden från alla tre skyddsobjekten slås samman till en 

påverkanskategori. Genom att använda sig av endast en indikator, menar metodens 

utvecklare att risken för inkonsekvens minskar och att transparensen ökar (Tekie & 

Lindblad, 2013). 

 

 

 

4.5  LIME 

Life-cycle Impact assessment Method based on Endpoint modelling 
 

Syftet med utvecklingen av LIME var att skapa en databas som möjliggjorde för 

industrin att utföra livscykelanalyser som gick att lita på och utveckla en metod som 

kunde användas för att kvantifiera miljöpåverkan i Japan. År 2003 presenterades LIME 

och ett flertal japanska företag har använt sig av metoden för att värdera miljöpåverkan 

från elektronik, transporter och byggmaterial, samt för att uppskatta hur ”miljövänligt” 

företaget är (Tekie & Lindblad, 2013). Metoden är utvecklad så att karakteriserings-

faktorerna speglar miljöförhållandena i Japan och bygger på simuleringar som baserats 
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på förhållanden där. Ett exempel på detta är att avfall räknas som en påverkanskategori i 

LIME, då just avfall är ett stort miljöproblem i Japan (Itsubo & Inaba, 2012) .  

 

När metoden utvecklades använde man sig av flera kommittéer  bestående av 

miljöekonomer och naturvetare,och  tre huvudkommittéer ansvarade för huvuddragen 

för metoden, karakteriseringsfaktorerna, utvecklingen av metoder för utvärdering av 

skador samt viktningsfaktorerna (Itsubo & Inaba, 2012).   

 

Med LIME-metoden använder man sig av conjointanalys, en mätningsmetod som 

tidigare främst använts vid marknadsundersökningar. Analysmetoden innebär att man i 

samband med utfrågningarna presenterar bakgrundsinformation kring det som man vill 

få värderat, så att man försäkrar sig om att de tillfrågade har tillräcklig bakgrunds-

kunskap. Analysen ger därför mera trovärdiga svar, då frågeformulären ger en god bild 

av människors beteende och åsikter. Med denna analysmetod kan man få två resultat 

från utvärderingarna: en ekonomisk värdering och ett dimensionslöst index. Just att 

kunna få fram två typer av viktningsfaktorer på en gång är unikt för denna typ av analys 

(Itsubo et.al, 2004). Genom att använda conjointanalys kan viktningsfaktorerna 

uppskattas med hjälp av resultaten från marknadsundersökningarna, som genomgår 

statistiska analyser. De marknadsundersökningar som gjorts inom LIME kan anses ge 

statistiskt trovärdiga svar, då de omfattar runt 1000 intervjuer som gjorts med ett brett 

urval ur den japanska befolkningen (Itsubo & Inaba, 2004).   

 

LIME består av 13 påverkanskategorier (fig 4.6), som används för att utvärdera 

skadorna på metodens fyra skyddsobjekt: människors hälsa, samhällets tillgångar, 

biologisk mångfald och produktion av jordbruksprodukter och virke (Tekie & Lindblad, 

2013). Genom att använda conjointanalys fick man fram en bild av hur allmänheten 

värderade de fyra skyddsobjekten i metoden  i förhållande till varandra. Det visade sig 

då att människors hälsa värderades högst, följt av den biologiska mångfalden. 

Samhällets tillgångar och produktionen  av jordbruksprodukter och virke värderades 

lägre (Itsubo et.al, 2004). 

 

Metoden omfattar inte hur primärproduktionen påverkas av den globala uppvärmningen 

eller biologiskt giftiga ämnen, eller hur den biologiska mångfalden påverkas av 

uppvärmning och övergödning (Itsubo & Inaba, 2012). 
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Fig.4.6  Bild över påverkanskategorier, endpoint-kategorier och skyddsobjekt i LIME. Pilarna visar vilka 

påverkanskategorier som kan kopplas till skyddsobjekten. Texten är hämtad från Itsubo & Inaba, 2012. 

 
4.5.1 Samhällstillgångar 

 

Skyddsobjektet ”samhällets tillgångar” omfattar sådant som betraktas som 
värdefullt i samhället : jordbruksprodukter, produkter från skog och mark, samt 
produkter från hav och sjöar. Skadeindexet uttrycks som ett ekonomiskt index och 
mäter påverkan i form av förlust av ekonomiskt värde för de tidigare nämnda 
produkterna. Indexet redovisas i Yen (Itsubo & Inaba, 2012). 
 
4.5.2 Människors hälsa 

 
För människors hälsa används Disability Adjusted Life Year, DALY,  som 
skadeindex (se kapitel 4.2.1). När indexet används inom LIME inleds 
utvärderingen av skador med att man analyserar hur risken för skador påverkas 
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vid en ökad exponering av ett visst ämne. Värdet för den ökade risken 
multipliceras sedan med befolkningsmängden i det område som analyseras, för att 
få fram det antal som kan förväntas bli sjuka av exponeringen. Detta antal  
konverteras sedan till ett DALY-värde (Itsubo & Inaba, 2012). 
 
4.5.3 Biologisk mångfald 

 
De två sista skyddsobjekten, biologisk mångfald och primärproduktion, kan sägas 
vara värden för bevarandet av ekosystemen. Skadeindikatorn för den biologiska 
mångfalden uttrycks i Expected Increase in Number of Extinct Species, EINES. 
Värdet fås genom att man multiplicerar antalet arter som finns i Japan med den 
ökade risken för arter att dö ut. Risken för arter att dö ut baseras  på kunskap från 
bevarandebiologin och påverkan från giftiga ämnen, förändringar av 
markanvändning, deponering av avfall och utvinning av naturresurser tas med i 
beräkningarna (Itsubo et.al, 2004).  
 
4.5.4 Primärproduktion 

 
Net Primary Production, NPP, används allmänt som ett mått på hur ”rikt” ett 
ekosystem är (Itsubo & Inaba, 2012). NPP motsvarar primärproduktionen minus 
det som konsumeras vid växtandningen och värdet för NPP varierar därför 
beroende av växternas egenskaper, jordens sammansättning och 
klimatförhållandena på platsen.  Forskningen kring NPP inleddes under 70-talet 
och förhållandena i bland annat Japan är väl dokumenterade (Itsubo et.al, 2004).   
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4.6 Jämförelse av metoderna i tabellform 

 
Avsikten med tabellen i figur 4.7 är att ge en överskådlig bild av de olika metoderna och 

deras särdrag, inte att ge en komplett beskrivning av respektive metod.  

 
Figur 4.7 Presentation av de beskrivna metoderna. 
Metod  skyddsobjekt indikator Metod- 

typ 

Midpoint/ 

endpoint 

Top-

down/ 

Bottom 

up 

Övrigt 

EPS2000  -human 

health 

-production 

capacity  

of 

ecosystems 

-natural 

stock 

resources 

-biodiversity 

-cultural and 

recreation 

value  

-YOLL 

-kg 

 

-kg 

 

-NEX 

- 

monetaristisk Endpoint Top-

down 

 

Ecoindicator 

99 

 -human 

health 

- ecosystem 

quality 

-resources 

DALY 

PDF 

MJ/kg 

 Endpoint Top-

down 

Teknosfär 

Ekosfär 

Värde- 

Sfär 

 

Hierarkiskt 

Egalitärt 

individualistiskt 

ReCiPe  -human 

health 

-ecosystem 

diversity 

-resource 

availability 

DALY 

 

 

 

$ 

 Midpoint 

+ 

endpoint 

 Hierarkiskt 

Egalitärt 

Individualistiskt 

Stepwise2006  -human 

health 

-ecosystem 

diversity 

-resource 

availability 

 

QALY 

 

BAHY 

 

EUR2003 

monetaristisk Endpoint   

LIME  -human 

health 

-social assets 

-biodiversity 

-primary 

production 

DALY 

 

YEN 

EINES 

NPP 

 Endpoint  Conjoint 

analysis 
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5  Hur påverkas resultatet av vilken metod för viktning 
som används? 
 

För att kunna göra en bedömning av miljöpåverkan, utgår man från konkreta uppgifter 

om resursanvändning, flöden, utsläpp och  processer, till användning av olika modeller 

för att bedöma miljöpåverkan, och hur vi kan komma att påverkas nu och i framtiden. 

Så här långt i processen finns det en relativt stabil vetenskaplig grund, och mängder av 

uppgifter att hämta från olika databaser. I detta läget har man oftast ganska många 

värden att bedöma och ta hänsyn till, och för att minska ner det antalet och få hjälp med 

värderingen av olika typer av påverkan i förhållande till varandra, kan man använda sig 

av olika metoder för viktning. Vid viktningen övergår man till att göra subjektiva 

bedömningar, baserat på socialvetenskap snarare än naturvetenskap.   

 

Vad är då för- och nackdelarna med viktningsmetoderna? Fördelar är att viktningen kan 

vara till hjälp för företaget att utveckla en miljöstrategi, samt till att hitta tekniska 

lösningar för miljöförbättringar, och identifiera de utsläpp och processer som har störst 

miljöpåverkan. Det är viktigt att tänka på att användningen av en metod kan ge ett helt 

annat utfall än om man väljer en annan metod, beroende på vilket fokus och perspektiv 

man  har i den valda metoden. Det har förekommit kritik mot metodiken med viktning 

för att resultaten av viktningen inte känns trovärdigt, och att man själv kan påverka 

resultatet i önskad riktning, genom att välja ”rätt” metod. Man måste även ta hänsyn till 

de begränsningar som gjorts, samt vilka förutsättningar som är inbakade i 

viktningsmetoden, annars finns det en risk för missförstånd och missbruk av resultaten. 

Vid användning av viktningsmetoder finns det flera svårigheter att ta hänsyn till: ska 

fokus läggas på miljöpåverkan idag eller i framtiden, vilket geografiskt område ska man 

utgå från vid viktningen, vilka referenser ska man  ha – politiska beslut, ekonomi, 

paneldiskussioner? Hur ska man värdera olika typer av miljöpåverkan i förhållande till 

varandra? Vad ska värderas som mest allvarligt – klimatförändringar, försurning, 

användning av naturresurser, påverkan på människors hälsa och välbefinnande?    

 

I de fem metoder som jag beskrivit, har man delvis valt olika sätt att bedöma 

miljöpåverkan, och betonar olika problem. Antalet påverkanskategorier varierar, liksom 

komplexiteten, och enheterna man redovisar i. I de metoder som beskrivits varierar 

antalet skyddsobjekt, men tre stycken finns med hos nästan samtliga: människors hälsa, 

ekosystemens tillstånd och tillgången på ändliga resurser. Inom Ecoindicator99, ReCiPe 

och LIME mäter man påverkan  i DALY, Disability Adjusted Life Year. Ämnen som 

orsakar problem som uppstår efter några år, som cancerogener, kommer att värderas 

förhållandevis lågt med DALY. Inom EPS2000 försöker man att fastställa ett 

ekonomiskt värde på människors liv, på ”years of lost life”. Vid en jämförelse med 

andra metoder har det visat sig att värdet som används inom EPS blir högt. 

Stepwise2006 räknar på Quality Adjusted Life Years (QALY) men man kan även 

använda ett ekonomiskt värde efter en omräkning. QALY är egentligen ett mått på bra 

livskvalitet, och hanterar inte enbart hälsoaspekter. Inom Stepwise är inandningen av 

oorganiska föroreningar är en av de högst värderade påverkanskategorierna, medan till 

exempel cancerogener inte utgör någon påverkanskategori. Stepwise2006 har en egen 

kategori för arbetsskador och skador på vägar, vilket inte de övriga metoderna har.  

 

Det andra skyddsobjektet är ekosystemens tillstånd, och även här skiljer värderingar och 

tolkningar mellan metoderna. EPS2000 mäter påverkan i ELU/kg, och grundar sin 

ekonomiska värdering på världsmarknadspriserna på produkter som fisk, kött och virke. 



  
 

24 

Man sätter även ett ekonomiskt värde på dricksvatten och vatten för bevattnings-

ändamål. Inom Ecoindicator99 använder man  istället den biologiska mångfalden som 

en mätare för skador på ekosystemen, och skadorna anges som andelen arter som är 

hotade. Man bortser från effekterna av försurning och övergödning, och från effekter på 

annat än den biologiska mångfalden. Även inom ReCiPe utgår man från att mängden 

arter visar ekosystemens kvalitet, och man har arbetat fram en modell som ska visa hur 

många arter som försvinner från en viss plats under en viss tid. LIMEs skadeindikator 

för biologisk mångfald är Expected Increase in Number of Extinct Species, så även här 

utgår man från att antalet arter är ett mått på ekosystemets kvalitet. Stepwise2006 mäter 

påverkan i Biodiversity Adjusted Hectare Years, men kan även uttrycka påverkan som 

ett ekonomiskt värde för den välfärd som människor är beredda att förlora för att skydda 

ekosystemen.     

 

Även när det gäller det tredje skyddsobjektet, resurser, finns det skillnader mellan 

metoderna. Ecoindicator99 omfattar enbart de ändliga resurserna av mineraler och 

fossila bränslen, och man beräknar skadan genom att räkna ut hur mycket mera energi 

som kommer att krävas för utvinningen i framtiden, då koncentrationerna minskar. 

Inom ReCiPe har man ett liknande sätt att arbeta, men här beräknar man istället den 

ökade kostnaden för utvinningen i framtiden. Även här är det mineraler och fossila 

bränslen som omfattas. Stepwise2006 beräknar energikostnaderna, men då man här 

antar att energipriserna inte kommer att förändras i någon större omfattning i framtiden, 

vilket gör att värdet på de ändliga resurserna blir relativt lågt. Inom EPS2000 har man 

istället valt att skapa en fiktiv marknad för varorna för att beräkna ett ekonomiskt värde, 

och miljöpåverkan räknas ut genom att man antar att de ändliga resurserna kommer att 

ersättas med förnyelsebara alternativ. För mineraler så räknar man ut vad en hållbar 

produktion med dagens teknik skulle kosta. LIME saknar detta skyddsobjekt, och räknar 

förbrukningen av fossila bränslen och mineraler till skyddsobjektet 

”samhällstillgångar”. Det ekonomiska värdet anges i Yen. Till skyddsobjektet räknas 

även jordbruksprodukter och produkter från hav, sjöar och skogar. Dessa produkter 

räknas till ekosystemtjänsterna i de övriga metoderna som beskrivits.  

 

För att synliggöra skillnaderna mellan resultatet från de olika metoderna efter viktning , 

har jag valt att jämföra tre olika material: lärkträd, termoplast och koppar. Materialen är 

slumpmässigt valda men representerar tre olika ”grupper”: ändliga resurser i form av 

fossila bränslen och mineraler samt förnyelsebara resurser (trä). Resultatet efter viktning 

visas som en jämförelse mellan de tre materialen i diagramform för respektive metod, 

och dessa diagram har sedan använts för att jämföra de olika metoderna. En direkt 

jämförelse är inte möjlig att göra då datauppgifterna gäller för olika geografiska 

områden och har hämtats från olika databaser. Uppgifter från SimaPro har använts till 

Ecoindicator99, EPS 2000 samt ReCiPe, och diagrammen redovisas i bilaga 2. På grund 

av svårigheter med att göra motsvarande jämförelser med Stepwise och LIME så 

kommer ingen ytterligare jämförelse att göras med dessa metoder. 

 

Vid en jämförelse mellan resultaten från de tre metoderna så visar det sig att ReCiPe 

räknar med en relativt låg miljöpåverkan från användningen av koppar, medan EPS2000 

och Ecoindicator99 bedömer miljöpåverkan som hög. Påverkan från användningen av 

metaller är å andra sidan det enda som bedöms få en hög påverkan enligt EPS2000, 

vilket stämmer med att man prioriterar användningen av resurser.  

 

Både ReCiPe och Ecoindicator99 får höga värden för påverkan genom inandningen av 

oorganiska ämnen, och även i övrigt finns det stora likheter mellan metodernas 
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bedömningar. Då ReCiPe delvis utvecklats med Ecoindicator99 som grund är detta föga 

förvånande. Den största skillnaden mellan de båda metoderna är i detta fallet att man 

med ReCiPe värderar påverkan från klimatförändringar högt.     

 

 

6  Slutsatser 
 

Vilka slutsater kan man då dra? Metoder för LCA-bedömningar och viktning utvecklas  

och förbättras fortfarande, vilket är bra. Inom en del metoder har man formulerat 

skyddsobjekt som man vill räkna med, men som ännu inte är fullt genomförbara. 

Exempel på detta är estetiska och kulturella värden inom EPS2000 och miljö skapad av 

människan inom ReCiPe. Jag tror att det är viktigt att diskussionerna kring viktning och 

dess svagheter och styrkor fortsätter, för att om möjligt hitta nya, bättre lösningar. 

Själva viktningsprocessen bygger till stor del på uppskattningar och subjektiva 

bedömningar, och personligen tror jag att det blir svårt att förändra detta, då 

värderingsprocessen är så abstrakt, och innefattar så många faktorer som vi egentligen 

inte kan ta ställning till idag. Hur kommer egentligen klimatförändringarna att påverka 

människors hälsa och tillgången på resurser? Hur påverkar elektromagnetisk strålning? 

Invasiva arter? Nanopartiklar? Blandningen av olika ämnen och gifter som vi släpper 

ut? Hur kommer energipriserna att förändras? Det finns så många frågor som vi inte har 

några riktiga svar på, och som gör att viktningen  i mycket blir en kvalificerad gissning. 

Därför tror jag att det blir svårt att utveckla viktningsmetodiken så att man kan använda 

resultaten  till mer än interna jämförelser mellan olika produkters miljöpåverkan, eller 

för att hitta var man får störst miljöpåverkan från en viss produkt eller tjänst. 

 

 Min personliga uppfattning är att metoderna blir mer och mer avancerade och 

komplicerade, med fler påverkanskategorier, fler faktorer att ta hänsyn till och fler 

förutsättningar att väga samman. Det är lätt att låta sig förledas av mängden siffror och 

beräkningar som redovisas, men oavsett så grundar sig viktningen till stor del på 

antagande och förväntningar om hur framtiden kommer att bli, hur kommande 

generationer kommer att agera och hur tekniken kommer att utvecklas. Problemet med 

attt förutspå framtiden uppstår oavsett om  man grundar sina beräkningar på mätningar, 

politiska policies, enkätundersökningar, intervjuer eller på ekonomiska teorier. Min 

uppfattning är att viktningsmetodernas detaljrikedom kan ge en bild av objektivitet, 

trots att viktningarna till så stor del baseras på subjektiva bedömningar. Kanske hade det 

varit ”ärligare” att vara mera tydlig med hur mycket som egentligen är bedömningar och 

uppskattningar?       

 

Min slutsats efter att jämfört de olika metoderna är att man kan påverka resultatet av 

analysen genom att välja en viktningsmetod som ger de resultat man önskar. Samtidigt 

så är det inte särskilt troligt att man väljer metod främst efter önskat resultat, utan att 

man väljer en metod som man är förtrogen med och som är framtagen för det aktuella 

geografiska området. Men frågan är om det egentligen är viktningsprocessen som är det 

viktiga? Jag tror att det är själva analysprocessen som är det viktiga, där man går 

igenom produktens hela livscykel och dess miljöpåverkan. Genom denna genomlysning 

kan man skapa sig en bild av vad som orsakar störst skada, och vad man bör göra för att 

förbättra detta. Samtidigt ser man till att miljöfrågorna inte glöms bort utan blir en del i 

utvecklingsarbetet liksom design och ekonomi. Ur denna synvinkel har det kanske inte 

så stor betydelse att viktningen är subjektiv, så länge man är medveten om vad som 

ligger till grund för de värden som man får fram, och så länge man hanterar resultatet på 

ett ansvarsfullt sätt och inte presenterar dessa på ett sådant sätt att andra människor kan 
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bli lurade. Att man är tydlig med vilket underlag som ligger till grund för varje metod, 

samt vilka svagheter och osäkerheter som finns tror jag är en förutsättning för att 

metodiken med viktning ska kunna fortsätta utvecklas och användas även i framtiden.     
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Bilaga 1  

Diagrammen visar värdena efter viktning för lärkträd, koppar och termoplast. 

Uppgifterna för respektive material är hämtade från SimaPro och vikten antas vara 1 kg. 

Lärkträdet är klass 111 (10-15 år) European I (IDEMAT2001), termoplasten PET 

bottles E (Industry data 2.0) och metallen Copper I (IDEMAT2001).  

Varje diagram visar ett kulturellt perspektiv: individuellt, egalitärt respektive 

hierarkiskt. 
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Bilaga 2 

För metoderna Ecoindicator99, EPS2000 samt ReCiPe gäller att diagrammen visar 

värdena efter viktning för lärkträd, koppar och termoplast. Uppgifterna för respektive 

material är hämtade från SimaPro och vikten antas vara 1 kg. Lärkträdet är klass 111 

(10-15 år) European I (IDEMAT2001), termoplasten PET bottles E (Industry data 2.0) 

och metallen Copper I (IDEMAT2001).  

 

 
EPS2000 

 

 
ReCiPe endpoint, hierarkiskt perspektiv, genomsnittsversionen (H/A). 

Jämför 1 p 'metals', 1 p 'plastic' och 1 p 'Wood'; Metod: EPS 2000 V2.06 /  EPS / Viktning
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V 

 
Ecoindicator99, hierarkiskt perspektiv, genomsnittsversionen (H/A). 
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