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Sammanfattning 

Greenit är ett konsultföretag som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill veta hur en ny metod 
kallat Social livscykelanalys kan gå till. Syftet med examensarbetet var att studera metoder och 
underlag av S-LCA för att göra en mall med riktlinjer och idéer som kan användas som verktyg 
för att kartlägga hur väl sociala faktorer påverkas under en produkts livscykel. Likheter och 
skillnader mellan S-LCA samt E-LCA skulle beskrivas. Vilka metoder som använts under 
tidigare utförda arbeten, hur de fungerar samt vilka av dessa som hade flest fördelar och 
nackdelar skulle klargöras.   
 
Likheter mellan analyserna är att de båda följer fyra faser och skillnaderna är fokusområdet som 
bedöms, typ av data som samlas in samt att S-LCA inte har en färdig impact assessment som kan 
följas. Den måste utvecklas för varje analys.   
 
Undersökning av tre fallstudier visade att riktlinjer från Guidelines användes där impact 
assessment såg olika ut för varje arbete. Beskrivningar gjordes på hur dessa fungerade.  
 
Fördelar hos impact assessments togs fram med hjälp av en matris där fallstudien Cut roses fick 
flest fördelar.  Nackdelar kunde inte fås fram för det var inte möjligt då det inte finns en 
utvecklad metod att jämföra med.  
 
Rekommendationer beskrevs över hur Guidelines, som har de mest utvecklade riktlinjerna inom 
ämnet, kan följas samt vilka hinder som kan tänkas uppkomma under ett utförande av en S-LCA.    
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Abstract 
Greenit is a consulting firm that works with sustainability issues and wants to know how a new 
method called Social Life Cycle Assessment may look like. The aim of the thesis was to study 
the methods and documentation of S-LCA to make a template with guidelines principles and 
ideas that can be used as a tool to identify how well social factors are affected during a product's 
lifecycle. Similarities and differences between the S-LCA and E-LCA were to be described. 
What kind of methods was used in previous works, how they function, and which one of them 
had the most advantages and disadvantages was to be clarified. 
 
Similarities between the analyzes is that they both follow the four phases and the differences are 
the focus area assessed, the type of data collected and the fact that  the S-LCA does not have a 
completed impact assessment that can be followed. It must be developed for each case study. 
 
Investigation of the three case studies showed that guiding principles of the Guidelines were 
used and the impact assessment looked different for each case study. Descriptions were made on 
how these worked. 
 
Benefits of impact assessments were identified with the help of a matrix in which the case study 
Cut roses received the most benefits. Disadvantages could not be established for it was not 
possible as there is no method developed to compare with. 
 
Recommendations were made for the use of the Guidelines which have the most developed 
guideline principles on the subject. They were based on how the guiding principles can be 
followed and what obstacles may arise during a S-LCA.    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Greenit är ett kunskapsföretag som arbetar med att hjälpa andra företag med hållbarhetsfrågor. 
Bland annat erbjuds tjänster som utvärderingar, miljöjuridisk rådgivning och miljörevision 
och nu vill Greenit veta hur en ny metod kallat Social livscykelanalys, S-LCA, kan gå till. 

En vanlig livscykelanalys är en metod som används för att följa en produkts väg från ”vaggan 
till graven” för att se hur stor påverkan produkten har på miljön. En vidareutveckling är den 
sociala livscykelanalysen som istället har fokus på sociala frågor. Då det är en relativt ny 
metod har det gjorts fåtal arbeten om ämnet.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera metoder och underlag av S-LCA för att göra en mall 
med riktlinjer och idéer som kan användas som verktyg för att kartlägga hur väl sociala 
faktorer påverkas under en produkts livscykel. De sociala faktorerna utgår från 
människors rättigheter och grundbehov. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser tidigare utförda arbeten ut? Vilka metoder används? 
• Hur fungerar metoderna?  
• Om det har använts olika metoder i olika arbeten, vilka har flest fördelar och 

nackdelar? 
• Hur kan en mall av en S-LCA se ut? 
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan en Social-LCA och en Ekologisk-LCA? 

1.4 Kravspecifikation 

• Ta fram idéer för hur en Social-LCA kan gå till.  
• Följa en livscykelstruktur, från vagga till grav. 

1.5 Avgränsning  

• En mall för en S-LCA ska föreslås, den kommer inte att användas för analys i 
rapporten.  

• Studierna kommer att utgå från analyser av tidigare utförda arbeten och det material 
som finns tillgängligt. 
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1.6 Metod 

Då S-LCA är en ny metod ska vi studera vad andra gjort inom ämnet och det kommer att ske 
genom intervjuer och litteraturstudier. 

Litteratur kommer bland annat hämtas från: 

• Böcker 
• Tidigare arbeten inom S-LCA 
•  ISO-standarder 
• Kvalitetsmetoder 

Intervjuer kommer att göras med personer som har utfört liknande arbete tidigare eller som 
har en koppling till arbetet.   

1.7 Definitioner  
 

Hotspots  
Hotspots är riskområden som identifieras vid genomförande av impact assessment.  
 
Impact categories-Impact kategorier 
Det finns några förslag på impact categories i Guidelines men Guidelines rekommenderar 
starkt att utveckla impact categories i framtiden.  
 
Stakeholders-Intressentkategorier 
Utgör fem kategorier som rekommenderas i Guidelines.  
 
(Social) Impact Assessment (sLCIA)- Påverkans bedömning 
Den fas i en LCA som bedömer påverkan som uppstår under en produkts livscykel. Detta är 
det tredje steget i en LCA.  
 
(Social) LCI-Inventory Analysis-Inventering 
LCI är det andra steget i LCA och innebär identifiering av de olika kategorierna som nämns i 
rapporten och insamling av data för dem.  
 
Subcategory-Subkategori 
Guidelines ger förslag på 31 subkategorier sammanlagt för de fem intressentkategorierna.  

  

 



 

 3 

2. Teoretisk referensram 
 

I följande text beskrivs metoder samt moment i utbildningen som kommer att vara till hjälp 
under examensarbetets gång. Metoderna är indelade i livscykelanalysmetoder samt 
kvalitetsmetoder.  

2.1 Livscykelanalysmetoder 

2.1.1 E-LCA 

E-LCA, även kallad för miljö-LCA, är en metod som analyserar en produkts (vara eller tjänst) 
miljöpåverkan under dess livscykel.  Analysen kan begränsas genom att fastställa i hur stor 
omfattning den ska vara, oftast är det ”från vaggan till graven”. Metoden består av dessa steg; 
Mål & Omfattning, Livscykelinventering, Miljöpåverkansbedömning och Tolkning.  
Denna metod har standardiserats av standardiseringsorganisationen ISO till ISO 14040 och 
ISO 14044, där senaste uppdateringen var år 2006. (Andrews, 2009) 
 
I rapporten tas en bakgrundsfakta om LCA för att senare gå in på metoden steg för steg, med 
utgång ifrån ISO 14040:2006.  
 

2.1.2 S-LCA 

S-LCA är en metod som används för att identifiera samt analysera de sociala effekterna som 
uppstår under en produkts livscykel. Den S-LCA metod som är allmänt accepterad och som 
många forskare/företag utgår ifrån heter ”Guidelines for Social Life Cycle Assessment of 
Products”. Metoden har utvecklats under ett antal år av organisationerna UNEP (the United 
Nations Enviroment Programme) samt SETAC (Society of Enviromental Toxicology and 
Chemistry) och publicerades år 2009 som en rapport på 102 sidor.  
 
Rapporten använder Guidelines som enda källa vid redogörelse av denna del. Guidelines 
grundar sig på stegen i ISO14040:2006, som nämnts ovan, av en social livscykel analys. 
(Andrews, 2009) 

2.1.3 Tre fallstudier som utvecklat egna sLCIA-metoder 

sLCIA står för social Life Cycle Impact Assessment och innebär att analysera social påverkan 
som uppstår under en produkts livscykel. Det är det tredje steget i Guidelines, men är 
outvecklat och Guidelines beskriver bara vilka delar som ska genomföras och sedan är det 
upp till en själv att utveckla en metod. (Andrews, 2009) 
 
I rapporten kommer en allmän beskrivning av detta område och sedan kommer tre fallstudier, 
som har genomfört social-LCIA, Påverkansbedömning, att redogöras. Författarna för varje 
fallstudie har utvecklat sina egna sLCIA-metoder och vid redogörelse av fallstudierna 
kommer fokus att ligga på dessa metoder. Till sist kommer de framtagna sLCIA-metoderna 
att bedömas med hjälp av kvalitetsmetoder.  
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2.2 Kvalitetsmetoder 

2.2.1 Pugh matrix  

Pugh matrix kommer att användas för att jämföra vilken av de tre fallstudiernas social impact 
assessment-metod som har flest fördelar och nackdelar. Kriterier, baslinje samt koncept väljs 
ut och placeras i matrisen. Koncepten poängsätts mot baslinjen och en totalsumma ska sedan 
räknas ut.   
 

2.2.2 Affinity diagram 

Affinity diagram kommer att användas för att kategorisera hinder som fallstudierna mött samt 
analysera kopplingen mellan dessa. Först delas alla problem in i grupper, sedan ska pilar dras 
mellan de problemen som påverkar ett eller flera hinder. Ett stort antal utgående pilar 
indikerar ett objekt som bör tacklas först och ett stort antal ingående pilar indikerar på ett 
nyckelobjekt som spelar en roll i framgången.  
 

2.3 Moment i utbildningen 

2.3.1 Hållbar utveckling med arbetsmiljö  

Ämnet för det här examensarbetet är baserat på hållbar utveckling. Kurslitteratur samt ett 
tidigare utfört projekt är material som kommer att användas från denna kurs. Projektet gick ut 
på att genomföra en enkel livscykelanalys (E-LCA) för en produkt och kommer att vara till 
hjälp för att förstå grunden för området.  

2.3.2 Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring  

Verktyg behövs för att analysera och bedöma Social-LCA metoder. Från kursen 
Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring kommer kvalitetsverktyg användas till att 
strukturera, bedöma samt illustrera metoderna.  
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3. LCA 
 

Detta kapitel är indelat i tre delkapitel: 
 

• 3.1 Bakgrundsfakta 
• 3.2 LCA-metoder 
• 3.3 Fallstudier 
 

I kapitel ’3.1 Bakgrundsfakta’ beskrivs LCA kort, varför det används samt hur det har 
uppkommit. 
 
Kapitel ’3.2 LCA-metoder’ är en djupdykning i metoderna E-LCA och S-LCA. Rapporten har 
fokus på S-LCA, men då S-LCA består av samma steg som i E-LCA kommer stegen för  
E-LCA att redogöras i början och sedan kommer rapporten att ta upp det som karakteriserar 
S-LCA. Slutligen kommer en beskrivning av skillnaderna på de två metoderna.  
 
Tredje kapitlet, ‘3.3 Social Fallstudier’, är en sammanfattande redogörelse av tre rapporter 
där forskarna för varje rapport har utvecklat och tillämpat sina egna sLCIA-metoder. 

3.1 Bakgrundsfakta 

3.1.1. Vad är LCA? 

Livscykelanalys är en teknik som används för att identifiera effekter/påverkan som 
uppkommer under en produkts (vara/tjänst) livscykel. Med påverkan menas tre olika påverkan 
som är miljöpåverkan, social påverkan samt ekonomisk påverkan. Det finns tre metoder för 
att identifiera dessa; E-LCA (Enviromental-LCA), S-LCA (Social-LCA) samt LCC (Life 
Cycle Cost).  

Omfattningen på en livscykel är oftast från tillverkning till avfall dvs.  ”från vaggan till 
graven”, men det går även att begränsa den till t.ex. från tillverkning till färdig produkt (”från 
vaggan till grinden”). (Gröndahl, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur 1:  Illustration av en LCA från ”vaggan till graven”
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3.1.2. Varför används LCA-metoderna? 

Många företag har allt mer blivit miljömedvetna och tar initiativ till att skydda miljön, i 
synnerhet de globala företagen. Det har blivit viktigare att ta hand om potentiell 
miljöpåverkan som uppkommer under en produkts livscykel, vilket i sin tur har lett till en 
ökning av intresset att utveckla metoder som underlättar att förstå och därmed ta hand om 
potentiell miljöpåverkan.  
 
Efter att miljöpåverkan fick genomslag började även social- och socioekonomisk påverkan att 
bli aktuell. Socio- och socioekonomisk påverkan innebär de direkta effekterna som berör de 
ingående intressenterna positivt eller negativt.  
 
De intressenter som ingår i en livscykel för en produkt vill bli upplysta om vilken påverkan 
som uppstår under varje fas i en produkts livscykel. Detta resulterade till att LCA-metoderna 
utvecklades. (Paragahawewa, Blackett, & Small, 2009). 
 
En LCA kan genomföras av olika syften såsom; forskningsändamål, beslutsunderlag för 
företagsbeslut, undervisningsändamål och för marknadsföring t.ex. märkning samt till produkt 
deklarationer, med syfte att informera konsumenter om produktionsförhållanden.  
(Lantbruksuniversitet, 2011)  

3.1.3. Historia  

Livscykelanalys (E-LCA) uppkom i slutet av 1960-talet och metoden utvecklades inom två 
huvudområden. Den ena var Resurs-och Miljö Analys Profil (REPA) som gick ut på att 
fastställa mängden resursanvändning och miljöpåverkan för en viss produkt, denna process 
var kallad för Ekobalans i Europa. (Paragahawewa, Blackett, & Small, 2009) E-LCA 
tillämpades för första gången av Coca Cola mellan åren 1969-1970 för hantering av 
förpackningar och avfall. (Lantbruksuniversitet, 2011) 
 
Den andra metoden, som var forskning inom energi och effektivitet, uppkom under den så 
kallade oljekrisen som utbröt under år 1973 då oljepriserna ökade enormt mycket och 
påverkade ekonomin negativt i framför allt västvärlden.  (Linnala, 2012) Men denna metod 
tog inte hänsyn till miljöeffekter utan var baserad på att göra vinst till följd av ökad 
effektivitet och minskade produktionskostnader. 
 
Energi-effektivitetsmetoden och REPA utvecklades konstant av myndigheter och industrier i 
Europa och USA men blev mindre aktuell efter att oljekrisen avstannat. E-LCA blev återigen 
aktuell när det blev ökning på mängden hushållsavfall och farligt avfall i slutet av 1980-talet. 
Men det fanns ingen standard E-LCA metod så när olika forskare genomförde metoden på en 
och samma produkt så kunde de komma fram till olika resultat.  
 
Under 1990-talet ökade behovet av standardiserade E-LCA metoder och viktiga aktörer för 
standardiseringen av E-LCA blev då SETAC (Society ofi Enviromental Toxicology and 
Chemistry),UNEP (the  United Nations Enviroment Programme) och ISO (the International 
Organization for Standardization) och dessa jobbar än idag med LCA. 
  



 

 7 

 SETAC var det första av dessa tre organisationer som blev involverad i arbetet av LCA år 
1989. De påbörjade sitt forskningsarbete och anordnade möten och konferenser om forskning 
och tillämpning av LCA.  År 1993 publicerade de riktlinjer för LCA” Code of Practice” och 
därmed lade grunden för tillämpning av LCA utifrån ett miljöperspektiv.    
 
1994 var året då ISO började med standardiseringsarbetet E-LCA, 14040-serien. Denna första 
standard sammanförde olika forskare/organisationer som hade bildat skola om metoden och 
dessa enades om formuleringar för standarden. Resultatet av detta arbete publicerades år 1997 
som bestod av riktlinjer, tekniska och organisatoriska, och ersatte tidigare utförda arbeten och 
riktlinjer för E-LCA. (Paragahawewa, Blackett, & Small, 2009)De senaste standarderna av 
LCA publicerades år 2006 och heter ISO 14040:2006 samt ISO 14044:2006 och ersätter 
tidigare utförda standarder av LCA.  (SIS, 2006) 
 
År 2002 bildade SETAC en samverkan med UNEP som fick namnet ”Life Cycle Initiative” 
med syfte att få igång LCA-tänket för implementering i praktiken. (Paragahawewa, Blackett, 
& Small, 2009) I slutet av år 2003 erkände UNEP/SETAC Life Cycle Initiative att det 
behövdes en arbetsgrupp för att integrera sociala faktorer i E-LCA metoden som framtogs av 
ISO. En arbetsgrupp bestående av tiotal experter inom hållbar utveckling valdes och sedan 
påbörjades arbetet av Social-LCA där workshops, möten och seminarium anordnades. Efter 
flera års arbeten publicerades ”Guidelines for Social Life Cycle Assessment of products” år 
2009 där utgångspunkten var standarderna ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. (Andrews, 
2009)
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3.2 LCA-metoder 
Följande är en redogörelse för vilka grundsteg LCA-metoderna består av.  
 
En LCA-metod består av fyra steg:  

1. Definiera mål och omfattning 
2. Inventeringsanalys 
3. Miljöpåverkansbedömning 
4. Tolkning 
 

 

Figur 2: E-LCA samt dess användningsområden
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3.2.1 E-LCA  

3.2.1.1 Steg 1: Definiera mål och omfattning 

För vilket ändamål ska LCA genomföras, exempelvis för marknadsföring, 
produktutveckling eller produktmärkning? 
 
Omfattningen för en LCA bestäms utifrån ändamålet och när det är bestämt illustrerar man i 
fas 2 en modell för produktlivscykeln och den vanligaste modellen är ”från vaggan till 
graven”-tillverkning till återvinning.  
 
I det här steget redogör man syftet samt omfattning med SLCA-studien som ska 
genomföras. 
 

Mål 

Det är viktigt att man beskriver målet så specifikt som möjligt, vilket underlättar 
genomförandet av studien.  Detta kan göras genom att fastställa dessa punkter: 

 
• Varför ska studien genomföras? 
• Vem/vilka ska tillämpa resultatet? 
• Vad ska resultatet användas till? 
• Vad ska analyseras? 
• Riskområden (hotspots) eller göra en komplett analys? 
• En specifik produkt eller en generell produkt 
• Jämförelse av olika produkter 

 
Omfattning 
I hur stor omfattning studien ska göras beskrivs följande i ISO 14040 (2006): ”Omfattningen 
bör vara tillräckligt väl definierad för att garantera att vidden, djupet och 
detaljeringsgraden hos studien är förenliga och tillräckliga för att möta det uttalade målet. 
En detaljerad beskrivning av vilka delar omfattningen ska innehålla finns i ISO 14040:2006.  
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3.2.1.2 Steg 2: Inventeringsanalys (LCI) 

Denna fas går ut på att göra ett flödeschema med alla ingående aktiviteter i modellen för 
produktlivscykeln, exempelvis råvaruutvinning/materialframställning m.fl. Sedan ska man 
samla in data om aktiviteternas inflöden och utflöden.  Data kan hittas i LCA-databaser, i 
rapporter,hos experter och i vetenskapliga artiklar.   
Det är viktigt att omfattning anges tydligt för att veta hur man ska begränsa studien.  

 

 Flödeschema 

 

  

Figur 3: Flödeschema 

Framställning av 
råvaror

Transport av råvor

Tillverkning av 
produkt

Transport av produkt

Användning av 
produkt

Omhändertagande av 
uttjänt produkt

Utflöden 
-Luftutsläpp 

-Vattenutsläpp 
-Fast avfall 

-Andra typer av 
utsläpp till miljön 

Inflöden 

-Energi 
-Material 



 

 11 

3.2.1.3 Steg 3: Miljöpåverkansbedömning (LCIA)  
Målet med denna fas är att bedöma vikten av potentiell miljöpåverkan genom att utgå ifrån 
LCI-resultatet. Det vill säga man tar data som har samlats in och kopplar ihop det med 
specifika kategorier och kategoriindikatorer för miljöpåverkan. (Träguiden, 2012) 
 

Miljöpåverkanskategori Kategoriindikator 

Växthuseffekt CO2- ekvivalenter 

Ozonuttunning ODP (ozone depletion potential) 

Försurning  SO2-ekvivalenter 

Övergödning COD/BOD 

Marknära ozon POCP (eten-ekvivalenter) 

Resursanvändning, material KG 

Resursanvändning, energi MJ (mega-joule) 

 

Figur 4: Exempel på miljöpåverkanskategorier och dess indikatorer 

 

3.2.1.4 Steg 4: Tolkning 

• Utvärdera mål, datakvalitet, begränsningar etc.  
• Resultatanalys 
• Slutsatser och rekommendationer 
• Diskussion  (Röös, 2011) 
 

3.2.2 Social-LCA  

3.2.2.1 Allmänt 

I S-LCA fokuserar man sig på sociala-och socioekonomiska påverkan, inom alla steg i en 
livscykel. Påverkan inom S-LCA innebär både positiv och negativ påverkan, till skillnad ifrån 
E-LCA som bara studerar negativ påverkan eftersom miljöutsläpp inte har någon positiv 
effekt till miljön.  
 
Genom en SLCA-studie kan intressenter som är involverade i en livscykel, för en viss 
produkt, få ut svaren på vissa frågor som de undrar över om en produkts livscykel. 
Exempelvis kan det vara att konsumenter vill få veta i vilka sociala-och ekonomiska 
förhållanden som produkten är tillverkad i. Det kan också vara att fackliga organisationer vill 
lyfta fram sina medlemmars rättigheter eller att företag inte vill bli ihopkopplade med tex. 
barnarbete och därmed motverka risken att skada sitt varumärke. Eller att myndigheter vill ta 
reda på var det behövs skapas arbetstillfällen eller att utveckla tekniken.  
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3.2.2.2 S-LCA metoden, steg för steg: 

 

  

Figur 5: Förklaring över stegen i en S-LCA metod   

3.2.3 Social Impact Assessment (sLCIA) 

Social impact Assessment är den tredje fasen i S-LCA och innebär att man ska bedöma den 
sociala påverkan. I Guidelines finns det ingen metod för hur en sLCIA ska gå till utan man 
beskriver kort vilka delmoment som ska utföras och sedan är det upp till tillämparen av S-
LCA att utveckla sin egen metod för denna fas. I rapporten kommer tre fallstudier att 
redogöras där dessa tre utvecklat en egen sLCIA-metod.  
 
Dessa är delmomenten:  
 

• Val av impact kategorier och subkategorier  
• Koppla ihop data från inventeringsfasen till specifika sLCIA subkategorier och impact 

kategorier (klassificering)  
• Bestämma och/eller beräkna resultatet för subkategori indikatorer (karakterisering) 

 
I Guidelines anges det även vilka delar som behöver utvecklas/förbättras för denna fas:   
 

• Relation av orsak och effekt (subkategorier och impact categories) 
• Bedömning av social påverkan (tolkning av resultat) 
• Testning av inventeringsindikatorer (för bedömning av subcategories) 
• Poängsystem (rankning)  

Definition av mål 
och omfattning

Planera 
datainsamling, 

ange i detalj vad 
för data som ska 
insamlas och för 

vilka impact 
kategorier och 
subkategorier. 

Definera mål och 
omfattning

Intressenter i 
varje process 
under en LCA 

ska identifieras. 

Inventeringsanaly
s (sLCi)

Att samla in data 
till bedömning av 

riskområden 
(hotspots)

Insamling av 
data för 

karakterisering

(till impact 
assessment) 

Påverkansbedömn
-ing (sLCIA)

Val av impact 
kategorier och  
subkategorier

Koppla ihop data 
från 

inventeringsfasen 
till specifika sLCIA 
subkategorier och 
impact kategorier  

(klassificering) 

Bestämma 
och/eller 
beräkna 

resultatet för 
subkategori 
indikatorer 

(karakterisering)

Tolkning

Specifika 
frågor/problem 
ska identiferas.

Studien ska 
utvärderas

Nivån av 
engagemanget 

med 
intressenterna

Slutsats, 
rekommendation 
och rapportering
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3.2.3.1 Val av impact kategorier och/eller subkategorier 

Vid val av impact kategorier och/eller subkategorier ska man utgå ifrån studiens mål och 
omfattning. Guidelines rekommenderar att använda subkategorier eftersom det inte finns 
fullutvecklade impact kategorier ännu.  
 

 
Figur 6: Figuren är ett exempel på hur intressekategorin delas in i respektive kategorier 

 

3.2.3.1.1 Intressentkategorier  

Som det har nämnts tidigare består en LCA av olika steg, t.ex. från tillverkning till 
återvinning, och dessa steg kan delas upp i mindre enhetsprocesser beroende på vad för 
produkt man utgår ifrån samt hur produkten är uppbyggd. Om produkten är en vara kan man 
exempelvis gå in och kolla på var de olika delarna är tillverkade och på så sätt försöka 
identifiera vilka sociala effekter som uppkommer i dessa geografiska områden. Vilket görs 
genom att observera de intressenter/aktörer som har en koppling till den analyserade 
produkten.  
 
Nedanstående är de fem intressent/ aktör - kategorierna, som föreslås i Guidelines, som ska 
observeras i varje geografiskt område:   
 

• Anställda- internationella statliga organisationer, fackliga organisationer.  
• Lokalbefolkning 
• Samhälle (nationellt och globalt) 
• Kunder (kunder till varandra i en produktkedja) 
• Värdekedja aktörer- fackliga organisationer, Ickestatliga organisationer (miljö eller 

social) 
 

3.2.3.1.2 Impact kategorier  

Impact kategorier defineras utifrån resultat som fås av en SLCA-studie och studien omfattar 
både positiva- och negativa impacts.  
 
Social impacts är ett område där det behövs mer forskning kring eftersom det är oftast svår 
begripligt. Detta pga.det är ett resultat av olika relationer, vilket är väldigt omfattande och det 
i sin tur blir komplext att bedöma.  
 
Utöver det har social impacts återkoppling till produktionssystemet och till samhället och 
dessa påverkar andra sociala-och miljömässiga impacts.  

Intressent 

kategori

•Arbetare

Impact 

kategori

•Arbetsvillkor

Subkategori

•Social trygghet 
och förmåner

Indikatorer

•Andelen 
(kvantitativ 
indikator) 
anställda som har 
rätt till 
exempelvis:

•sjukförsäkring

•betald 
föräldraledighet
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Som det nämnts tidigare är det ett behov att utveckla sociala impacts som ska vara erkända 
internationellt och detta genom att få mer erfarenheter och kunskaper kring området.  
Därför är subkategorier högre prioriterade att använda i en S-LCA studie.  
 

3.2.3.1.3 Subkategori  

Syftet med subkategorier är att dela in intressentkategorier och/eller impact kategorier i fler 
delkategorier för att dessa ska mäta intressentkategorier och/eller impact kategorier så 
omfattande som möjligt. Subkategorier i sin tur delas in i indikatorer, vilka mäter 
subkategorier i exempelvis måttenheter. I Guidelines föreslås 31 subkategorier till de fem 
intressentkategorierna (se nedanstående tabell).  
 
 
 
Stakeholder “worker” 
 

Stakeholder 
“consumer” 
 

Stakeholder 
“local 
community” 
 

Stakeholder 
“society” 
 

Value chain 
actors not 
including 
consumers 
 

1.Freedom of Association 
and Collective 

9.Health & 
Safety 
 
 

14.Access to 
material 
resources 

23.Public 
commitments to 
sustainability 
issues 

28.Fair 
competition 

2.Bargaining  
10.Feedback 
Mechanism 
 
 

15.Access to 
immaterial 
resources 

24.Contribution to 
economic 
development 

29.Promoting 
social 
responsibility 

3.Child Labour 11.Consumer 
Privacy 
 

16.Delocalization 
and Migration 

25.Prevention & 
mitigation of 
armed conflicts 

30.Supplier 
relationships 

4.Fair Salary 12.Transparency 
 

17.Cultural 
Heritage 

26.Technology 
development 

31.Respect of 
intellectual 
property rights 
 

5.Working Hours  
13.End of life 
responsibility 
 

18.Safe & healthy 
living conditions 

27.Corruption 
 

 

6.Forced Labour  19.Respect of 
indigenous rights 

  

7.Equal 
opportunities/Discrimination 

 20.Community 
engagement 

 
 

 

 
8.Health and Safety 

 
 
 

21.Local 
employment 

  

  22.Secure living 
conditions 
 

  

 
Tabell 1: Intressentkategorier och dess subkategorier ur Guidelines 
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3.2.3.1.4 Indikatorer 

Indikatorer kan delas upp i kvalitativa, kvantitativa- och semi-kvantitativa indikatorer 
beroende på vad syftet med studien är.  

Kvalitativa indikatorer beskrivs med ord, tex. företag har tagit för åtgärder till att hantera 
stress. Kvantitativa indikatorer beskriver de analyserade problemen med siffror, tex. antalet 
olyckor/process. Semi-kvantitativa indikatorer används för att kategorisera kvalitativa 
indikatorer i ja/nej form eller i form av poängsystem, exempelvis om det finns tillgång till en 
stresshanteringsprogram, (ja/nej).  

3.2.3.1.5 Klassificering 

Här kopplas data ihop från inventeringsfasen (fas 2), dvs. data som har fåtts fram utifrån 
indikatorer, till specifika subkategorier och/eller impact kategorier. (Andrews, 2009) 

3.2.3.1.6 Data   

UNEP/SETAP-initiativet utvecklade en databas samtidigt som de utvecklade Guidelines och 
dessa publicerades i maj år 2009. Databasen heter Methodological sheets for 31 sub-
categories och är enligt Guidelines ingen fullutvecklad databas och därför rekommenderar att 
i framtiden utveckla en databas som hjälper att kontrollera riskområden samt innehåller 
relevant data. (UNEP/SETAC, 2009) I slutet av år 2009 påbörjade två forskare från 
UNEP/SETAP-initiativet tillsammans med organisationen New Earth att utveckla en databas 
som fick namnet Social Hotspots database. (Benoit, 2009) Vilket är lättare och mindre 
tidskrävande att använda till skillnad ifrån Methodological Sheets. (Ekener-Petersen, 2012)  

3.2.3.1.7 Methodological sheets for 31 sub-categories 

Methodological sheets är en databas som har utgångspunkt ifrån de fem intressentkategorierna 
samt deras 31 subkategorier som är hämtade ifrån Guidelines. För varje intressentkategori 
finns det en methodological sheets och i dessa finns det tabeller för varje subkategori (se 
föregående sida där en tabell för subkategorier finns). Varje subkategori-tabell är indelad i tre 
kolumner: indikatorn, om indikatorn är kvalitativ, kvantitativ eller semi-kvantitativ samt var 
data för indikatorn kan hämtas ut (websidor). Som rubrik för tabellerna står det om 
indikatorerna är riskområden (hotspots) eller inte. (UNEP/SETAC, 2009) 

3.2.3.1.8 Karakterisering  

Sista delmomentet i social impact assessment fasen är karakterisering, som innebär att 
utvärdera och sedan ranka de data som har fåtts fram genom indikatorer (kvalitativt, 
kvantitativt eller semi-kvantitativt) och som i klassificiering kopplats ihop med subkategorier 
och/eller impact kategorier.  

Ingen karakteriseringsmodell är rekommenderad i Guidelines och därför får de som genomför 
studien utveckla egna modeller för att bedöma riskområden (impact assessment). 
(Andrews,2009)
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3.2.4 Likheter och skillnader mellan E-LCA och S-LCA 

3.2.4.1 Likheter 

Som det tidigare nämnts i rapporten delar LCA-metoderna en gemensam struktur ur ISO-
standarden 14040:2006, men att det i de fyra stegen finns vissa särdrag på S-LCA metoden. 
När det gäller data (information)behövs det stora mängder data för att kunna tillämpa 
metoderna. Dessa ger användbar information för beslutsfattare och kan inte användas för att 
få information om en produkt ska tillverkas eller inte. I både metoderna genomförs en 
bedömning på riskområden (hotspots).  

3.2.4.2 Skillnader 

Det finns en del skillnader mellan E-LCA och S-LCA. Till att börja med är den mest 
självklara skillnaden deras fokusområde, där E-LCA bedömer miljöpåverkan och S-LCA den 
sociala påverkan. Information som bedöms i en E-LCA studie är kvantitativ data som samlas 
in utifrån produkten, dess tillverkning/användning och avfall. Utöver dessa tre områden så 
samlas in ytterligare information som är kopplad till organisationer längs leveranskedjan i S-
LCA studien.   

En annan skillnad är kategorierna som används i både metoderna, i E-LCA används impact 
kategorier och dess indikatorer medan i S-LCA används intressentkategorier samt 
subkategorier och/eller impact kategorier och dess indikatorer. En betydlig skillnad är att S-
LCA bedömer både negativ och positiv impacts medan E-LCA bedömer endast negativ 
impacts. Databaserna skiljer sig för de både metoderna i och med att det är olika impacts som 
bedöms. (Andrews, 2009) (Se bilaga 1 för fler skillnader) 

3.3 Fallstudier 
Avsnittet tar upp tre fallstudier som utfört en Social livscykelanalys enligt Guidelines 
riktlinjer. Eftersom Guidelines inte har någon metod för bedömning av social impact (sLCIA-
metod) har därför författarna till dessa fallstudier utvecklat sina egna sLCIA-metoder.  
 
Syftet är att ge en förståelse för hur tidigare arbeten ser ut, vilka metoder som har använts och 
hur de fungerar.   
 
Fallstudierna heter ”A comparison of cut roses from Equador and the Netherlands”, 
”Application of LCSA to used cooking oil waste management” samt ”Potential hotspots 
identified by social LCA-part 1: a case study of a laptop computer” men i rapporten kommer 
förkortningar att användas för dessa (Cut roses, UCO samt Laptop). 
   
Vid redogörelse av fallstudierna” Cut roses” och ”Laptop” kommer dessa steg vara som 
utgångspunkt; syfte, metod, inventory analysis och social impact assessment, eftersom både 
har som syfte att bedöma social impacts. Medan fallstudien ”UCO” har som syfte att bedöma 
vilka som tar bäst hänsyn till den hållbara utvecklingen (ekonomiskt-,socialt- och 
miljöaperspektiv) och därför kommer beskrivas utifrån dessa steg; syfte, metod och 
sustainability assessment.  
 
Sist beskrivs vad fallstudierna gemensamt, vilka hinder som de tyckte utgjorde hinder samt 
vad de tyckte var mindre bra vid utförandet.  
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3.3.1 Cut roses 

3.3.1.1 Vad handlar arbetet om? Vad är syftet? 

Produktion av rosor finns i U-landet Ecuador och I-landet Nederländerna. Syftet med 
fallstudien var att använda sig av Guidelines för att utföra en bedömning av social påverkan 
och sedan jämföra ländernas resultat. Det fanns tre mål med fallstudien: Testa metoden från 
Guidelines, vidareutveckla en metod för bedömning av social påverkan och jämföra skillnader 
och likheter av riskområden för E-LCA och S-LCA  (Franze, 2011).   

 

3.3.1.2 Metoder – vilka användes? 

Från Guidelines valdes intressentkategorier, subkategorier, indikatorer samt social impact 
categories ut. Data samlades in över hur de olika intressentkategorierna påverkades för varje 
land och analyserades. En ny bedömningsmetod utvecklades som går ut på att bedöma den 
insamlade datan och ge en överblick över riskområden. Med hjälp av ett färgsystem ska social 
påverkan kunna bedömas för subkategorier och tillhörande indikatorer(Franze, 2011).  
 

3.3.1.3 Inventory analysis 

Data om ländernas intressentkategorier och tillhörande subkategorier samlades in och 
analyserades. Resultatet punktades upp och beskrevs i ord under inventory analysis och 
användes senare i impact assessment. 
 

3.3.1.4 Impact assessment 

Fyra tabeller användes för bedömningen av social påverkan. Två tabeller per land, en för 
fasen rosproduktion och en annan för fasen skärning och packning. Den analyserade datan 
från inventory analysis användes i tabellen för att synliggöra om subkategorier påverkar 
impact categories. Nedanstående tabell är tagen ur fallstudien. 
 
 
 

Tabell: 2 
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Stakehol
ders 

Subcategory Status Assessment 

Supply 
chain 
actors 

Fair competition yes − − − − √  

Promoting social responsibility no √ √ √ √ √  

Local 
communi
ty 

Indigenous rights are harmed √ √ √ √ √  

Safe and healthy living condition is negative √ √ √ √ √  

Local employment are degraded √ √ √ − √  
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Intressentkategorier med tillhörande subkategorier 
radades upp längst i den vänstra sidan följt av ”status” 
som anger vilken typ av status en subkategori har. 
Exempelvis förekommer barnarbete i Ecuador och därför 
skrivs statusen ”yes”, i Nederländerna förekommer inte 
det och statusen blir då ”no”. Indikatorer som valdes ut 
finns med i nästa kolumn och markeras beroende på om 
en påverkan finns eller inte. Om subkategorin påverkar en 
impact category markeras detta med ett bockmärke, 
påverkas det inte markeras det med ett streck och om 
subkategorin inte finns lämnas det blankt. (Franze, 
2011).     
   
 Tabell: 3 

  
 
 
En ny bedömningsmetod utvecklades där färger sätts ut 
utefter vilken grad av påverkan en subkategori har. Det är 
indikatorernas status som avgör vilken typ av färg som 
ska sättas ut och resultatet sätts bredvid indikatorerna i 
alla fyra tabellerna som behandlar inventory analysis. 
(Franze, 2011). Färgerna ges beroende på hur positiv eller 
negativ påverkan är enligt nedanstående färgschema: 
 

 

 Tabell: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
√ 
 

Subcategory 
influences impact 
category 

 
− 

Subcategory does 
not influences 
impact category 

 Subcategory is not 
present 

 Posetive effekt 

 Indiffrent effekt 

 Lightly negative 
effekt 

 Negative effekt 

 Very negative effekt 
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3.3.2 UCO 

3.3.2.1 Vad handlar arbetet om?  Vad är syftet? 

Fallstudien jämför tre system som har hand om uppsamling av UCO för att ta reda på vilket 
som tar mest hänsyn till den hållbara utvecklingen genom att använda metoden LCSA. Used 
cooking oil (UCO) är avfall av olja och fett som använts och blivit över samt uppstått under 
matlagning.  Systemen som studeras är skola (SCH), dörr-till-dörr (DTD) och stadsliga 
uppsamlingscentraler (UCC) (Vinyes, 2012).   
 

3.3.2.2 Metoder  

Life Cycle Sustainability Analysis, LCSA, är en metod som kombinerar S-LCA, E-LCA och 
LCC för att få fram hur mycket de påverkar den hållbara utvecklingen. För att förstå hur S-
LCA utfördes behövs även stegen för LCSA förklaras. Först identifierades livscykelstegen 
som ingår i uppsamlingen av UCO för de samtliga tre systemen SCH, DTD och UCC. Utifrån 
Guidelines rekommendationer av de fem intressentkategorierna valdes lämpliga indikatorer 
ut. Data samlades in om de valda indikatorernas påverkan för varje analys och 
uppsamlingssystem och presenterades i en tabell i procentform samt en poängsättning. 
Totalpoängen för varje analys och typ av uppsamlingssystem räknades ihop och räknades om 
till Sustainability Factors för att kunna jämföra analysernas totala påverkan.  
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3.3.2.3 Sustainability assessment  

Fallstudien värderade analyserna som lika betydelsefulla men indikatorerna bidrog olika 
mycket till den hållbara utvecklingen ur ett procentuellt perspektiv. För att kunna ge en rättvis 
bild av hur mycket analyserna bidrog till den hållbara utvecklingen har positiva och negativa 
indikatorer skiljts åt. Höga värden på positivt bidrag gav positiva indikatorer och höga värden 
på negativt bidrag gav negativa indikatorer. Sociala indikatorer räknades som positiva och 
indikatorer för ekonomi och miljö som negativa (Vinyes, 2012).    
 
Tabellen är uppbyggd så att analyserna med tillhörande indikatorer finns i kolumnen längst 
till vänster och resultatet av hittad data finns i kolumnerna till höger uppdelat för varje 
redovisningsresultat och uppsamlingssystem. Resultatet av hittad data finns under ”Results of 
LCA” och visas i olika enheter som exempelvis procent, Euro eller Joule. Data från varje 
indikator räknas om till contribution precentages och skrivs in under ”contribution” genom att 
jämföra uppsamlingssystemens olika värden. Den högsta indikatorn får contributionvärdet 
100% , de andra två får ett procentvärde uträknat i förhållande till det.   
 
 Results of LCA Contribution % Scores 

Indicators DTD SCH UCC DTD SCH UCC DTD SCH UCC 

Enviromental 
(negative) 

         

Energy 
consumtion 
MJ eq 

138,146.16 172,189.35 138,708.29 80 100 81 2 1 1 

Global 
warming 
(GWP) kg 
CO2 

6,875.35 8,510.98 5,651.11 81 100 66 1 1 1 

Total score       14 11 17 

Economic 
(negative) € 

37,734.78 6,725.18 3,396.85 100 18 9 1 5 5 

 

Total score       1 5 5 

Social 
(positive) 

         

Equal 
opportunities 
(sex) % 

100 100 100 100 100 100 5 5 5 

Equal 
opportunities 
(disabilities) % 

33 17 0 33 17 0 2 1 0 

Total score       30 29 24 

Tabell 5: Tabell med resultat från de olika livscykelanalysernas indikatorer. Alla indikatorer finns med, tabellen är 
bara ett illustrativt exempel från fallstudien 
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De uträknade contribution precentages 
används för poängsättning av 
uppsamlingssystemens olika indikatorer. 
Poängen delas ut med siffrorna mellan 1 till 
5 och beroende på om analysernas påverkan 
anses vara positiv eller negativ sätts 
poängen ut olika.  
             
 

 

            Tabell: 6. Hur indikatorernas resultat i % poängsattes. 

 

3.3.2.4 Sustainability Factors 

För att kunna jämföra analyserna med varandra och få en slutsats behövs resultatet redovisas 
på ett enhetligt sätt. Det görs genom att räkna om den totala poängsumman för varje 
uppsamlingssystem och analysmetod till Sustainability Factors, SF, som ger ett värde mellan 
0 och 1 (Vinyes, 2012). SF räknas ut på samma sätt som till ”contribution” i tabell 5 där 
högsta värdet blir 1 och de andra två räknas ut i förhållande till det högsta värdet. Värden nära 
1 står för allt större contribution till sustainability assessment och värden som är närmare 0 
står för allt mindre contribution.   

 

Total scores DTD SCH UCC Sustainability 
Factors, SF 

DTD SCH UCC 

LCA enviromental 14 11 17 SF enviromental 0.82 0.65 1.00 

LCC costing 1 5 5 SF costing 0.20 1.00 1.00 

S-LCA social 30 29 24 SF social 1.00 0.97 0.80 

  

Tabell: 7 

3.3.3. Laptop 

3.3.3.1 Bakgrund/syfte 

Fallstudien använde en laptop för att att identifiera sociala riskområden samt testa och 
utvärdera metodiken från Guidelines. Laptop är en komplex produkt med olika komponenter 
framtagna i olika länder, därför blev studien förenklad och utgick från ländernas påverkan 
(Ekener-Petersen, 2012).  

 
Poäng 

 
Positiv  påverkan i % 

 
Negativ påverkan i % 

 
1 

 
0-20 

 
81-100 

 
2 

 
21-40 

 
61-80 

 
3 

 
41-60 

 
41-60 

 
4 

 
61-80 

 
21-40 

 
5 

 
81-100 

 
0-20 
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3.3.3.2 Metoder 

Först identifierades produktionssystemets livscykel och en livscykelinventering utfördes med 
livscykeln som grund och med hjälp av Guidelines och Methodological sheets. Länderna med 
störst social påverkan räknades fram och rankades utefter aktivitetsnivå. Ett försök på att 
bedöma fasernas betydelse genom the activity variable utfördes men resultatet användes inte i 
brist på användbar fakta. En egen metod (impact assessment) för att identifiera riskområden 
utvecklades och användes (Ekener-Petersen, 2012).   
 

3.3.3.3 Inventory analysis 

Intressentkategorier, subkategorier och indikatorer valdes ut med Guidelines riktlinjer. 
Methodological sheets som rekommenderar vilken typ av datakällor som kan användas för att 
få fram fakta till subkategorier användes. Totalt hittades 31 länder genom identifieringen av 
produktens livscykelanalys och data som hittades om dem skrevs in i en tabell kallad 
spreadsheets (Ekener-Petersen, 2012). Nedanstående tabell är en förenklad illustrativ version 
tagen ur fallstudien.  
    

  

Tabell: 8 

3.3.3.4 Impact assessment 

Metoden som fallstudien utvecklade går ut på att slå ihop två delar av spreadsheet för att få 
fram riskområden. Länder med högst värden placerades längst upp både i den vertikala och 
horisontella delen och där de högsta värdena träffades hittades riskområden På den vertikala 
delen listas de länder som hade flest antal påverkade intressentkategorier. Informationen 
hämtades från tabellen där länderna delades upp i färggrupper utifrån vilken aktivitetsnivå de 
hade. I den horisontella delen radades länder upp som hade högst värden på påverkade 
indikatorer. Indikatorernas värden erhölls genom att identifiera uträknade ”world minimun” 
och ”world maximum values” för indikatorerna och välja ut de med högst värden. (Ekener-
Petersen, 2012).  
 

Stakeholder Subcategory Indicator Unit of 
measure 

China Thailand US Saudi 
Arabia 

Germany Source World 
max & 
min of 
indicator 

Mean & 
limit for 
the 25% 
highest 
(lowest) 
values 

Worker Equal 
opportunities/ 
Discrimination 

Women in 
laboure 
force 

Female 
working 
percentage 
as % of 
male 
working 
percentage 

88 83 85 27 87 The 
World 
Bank, 
CPIA 

Max: 
100 

Min: 12 

56 & 34 

Local & 
community 

Access to 
material 
resources 

Changes 
in land 
ownership 

Publicly 
owned 
forests % 

68 88 43 98 53 FAO 
Global 
Forest 
Resource 
Assessm   

Max: 
100 

Min: 0 

25 & 50 
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3.3.3.5 Användning av Guidelines 
Det framkommer i fallstudierna Cut roses och Laptop, som hade testning av Guidelines som 
ett syfte, att det är möjligt att utföra en en S-LCA genom att följa Guidelines riktlinjer men att 
det behövs förbättringar. Cut roses nämner att identifieringen av de fem intressentkategorierna 
ger en heltäckande bild av situationen och att det finns ett brett utbud av subkategorier att 
välja bland som tar upp nästintill alla möjliga sociala frågeställningar ett företag kan orsaka. 
 
Flera påpekningar gjordes om att Guidelines är i behov av utveckling och att det behövs göras 
flera fallstudier till som kan hjälpa till med det. Här nedan finns samtliga arbeten och vad de 
tyckte utgjorde hinder och vad som var mindre bra vid utförandet: 
 

Cut roses: 

• Att välja ut passande/lämpliga indikatorer 
• Brist på tillgänglighet av användbar data 

UCO: 

• Mäta social impacts var komplext (vilka impact categories som skulle inkluderas i 
bedömningen (assessment) och hur mätningen av social impacts skulle gå till) 

• Relatera sociala indikatorer och dess impact till functional unit  
• Begränsa antal sociala indikatorer till ett hanterbart nummer 
• Konsensus för karaktärsdrag och jämförelse mellan indikatorerna  

 

Laptop: 

• Problem med tillgänglig data  
• Kraftig förbättring behövs hos impact pathways för indikatorer i mätning av social 

impact.  
• Behov av förenkling                                                                                                                               
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4. Analys och utvärdering av rapporterna 
Detta kapitel visar en analys av de olika impact assessment metoderna som fallstudierna 
utvecklat och använt samt över svårigheterna som fallstudierna stötte på under utförandet av 
den sociala livscykelanalysen. Det börjar med en presentation över vilken metod som hade 
flest fördelar med användning av Pughs matris. Vilka hinder som uppkommer vid en social 
livscykelanalys och vilka samband de har till varandra analyseras med Affinity diagram. 

4.1 Pughs matris – poängsättning av metodernas fördelar 

4.1.1 Matris och poängsättning 

Pughs matris användes för att jämföra vilken av fallstudiernas impact assessment-metod som 
hade flest fördelar och nackdelar genom att värdera kriterier och få ut en totalpoäng. Beroende 
på hur väl varje kriterium uppfylldes tilldelades poäng som motsvarar fördelar.  
Poängtilldelningen baserades på antaganden av vad varje kriterium kunde tänkas innebära.  
 
Det som jämfördes var hur väl varje metod uppfyllde vad 
som behövs utvecklas och de finns under kolumnen 
”kriterier”. De valdes ut som eftersom Guidelines inte har 
en impact assessment metod som kan användas utan 
anger endast vad som ska tas med och vad som behövs 
utvecklas. Då det inte finns någon färdig metod ännu har 
det som ska tas med ett samband med det som behövs 
utvecklas.  
                Tabell: 9 

 
Kriterium Baseline Cut roses UCO Laptop 

Relation av orsak och effekt 

(subcategories och impact 

categories) 

- +2 

 

0 

 

+1 

 

Bedömning av social påverkan 

(tolkning av resultat) 

- +1 

 

+2 

 

+2 

 

Test av inventeringsindikatorer 

(för bedömning av 

subcategories) 

- +1 

 

+1 

 

+1 

 

Poängsystem (rankning) - +2 +2 

 

0 

 

Total summa  6  5 4 

Tabell: 10. Matris som visar bedömningen av hur väl metoderna uppfyller vad impact assessment behöver utveckla i 

framtiden enligt Guidelines (s.84)  

Mycket bättre 
än/uppfyller helt 

+2 

Bättre än/ 
uppfyller en del 

+1 

Samma/inget 0 
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4.1.2 Fördelar 

Flest fördelar hade Cut roses som fick 6 av 8 möjliga poäng. Här nedan finns fallstudiernas 
kriterier som fick flest fördelar samt vad de innehöll.   
 
Relation av orsak och effekt 
Kriteriet tar upp att subcategories och impact categories relateras till varandra. Cut roses hade 
flest fördelar med en tabell som innehöll både subcategories och impact categories där 
sambandet mellan dessa markerades med ett bockmärke eller ett streck.  
 
Bedömning av social påverkan  
Kriteriet tar upp hur resultatet tolkas, samtliga fallstudier hade fördelar här och flest hade 
UCO och Laptop.  UCO poängsatte indikatorernas påverkan på den hållbara utvecklingen. 
Sedan räknades Sustainability factors, SF, ut som jämför vilken av S-LCA, E-LCA och LCC 
som bidrar mest respektive minst till den hållbara utvecklingen. Laptop tog först fram 
hotspots/riskområden genom att lägga ihop två delar av spreadsheet. Resultatet av hotspots 
kunde sedan visas och analyseras på olika sätt med olika tabeller.            
 
Test av inventeringsindikatorer 
Kriteriet inkluderar användning av indikatorer samt utvärdering kring om hur det gick att 
använda dessa. Alla fallstudiers impact assessment använde indikatorer och vissa fallstudier 
tog upp att det behövs en förbättring kring vilka indikatorer som ska användas till vilka 
subcategories. Däremot fanns ingen utvärdering som kunde ge förslag på hur indikatorerna 
kan användas i framtiden vilket gjorde att det inte fanns någon fallstudie som hade fler 
fördelar.   
                                                                     
Poängsystem 
Kriteriet innefattar ett poängsystem som rankar påverkan, Cut roses och UCO hade flest 
fördelar. Cut roses hade ett färgsystem som delade in subcategories i färger beroende på hur 
positiv eller negativ påverkan de hade. UCO använde en poängskala från 1-5.  

4.1.3 Nackdelar 

Det finns inga nackdelar med fallstudiernas impact assessment eftersom det inte finns en 
utvecklad metod som går att jämföra med. Delar som inte utvecklades/användes eller som 
hade färre fördelar kan däremot urskiljas från matrisen. Exempelvis relaterade inte UCO 
subkategorier till impact assessment och Laptop hade inget poängsystem vilket inte gav några 
fördelar men det innebär inte att det är nackdelar.   
 

 

 

 



 

 

4.2 Affinity diagram 
 
I föregående kapitel togs det upp att 
LCA. Här nedan har de grupperats och fått sammanfattande rubriker för att förstå vilka 
kategorier som finns. Relationerna mellan kategorierna visas i 
indikerar på vad en rubrik/ett hinder påverkar och inkommande pilar på vad ett hinder blir 
påverkat av.  

Figur: 7 
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Affinity diagram  

I föregående kapitel togs det upp att fallstudierna stötte på hinder under sina utföranden av S
LCA. Här nedan har de grupperats och fått sammanfattande rubriker för att förstå vilka 
kategorier som finns. Relationerna mellan kategorierna visas i nästa bild där utåtgående pilar 

en rubrik/ett hinder påverkar och inkommande pilar på vad ett hinder blir 

fallstudierna stötte på hinder under sina utföranden av S-
LCA. Här nedan har de grupperats och fått sammanfattande rubriker för att förstå vilka 

där utåtgående pilar 
en rubrik/ett hinder påverkar och inkommande pilar på vad ett hinder blir 
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Figur: 8 

4.2.1 Samband mellan hinder – hur de påverkar varandra 

Mätning av social impacts 
Denna kategori påverkar resultatet av social impacts som är själva syftet med att utföra en 
social livscykelanalys. Samtliga hinder påverkar mätningen. 
 
Subcategories med tillhörande indikatorer samt valet av impact categories är grunden som 
behövs i en mätning för att en bedömning ska kunna äga rum. Om det inte finns exakta impact 
categories eller specefika indikatorer till subcategories att välja försvårar det hur mätningen 
ska gå till. 
 
Om det inte finns tillgänglig nödvändig data påverkar det mätningen eftersom det då inte 
finns något att mäta Valet av lämpliga indikatorer påverkas av om det finns tillgängliga 
indikatorer att välja, exempelvis fungerar inte vissa länkar till indikatorer i Methodological 
sheets.  
 

4.2.2 Flest antal pilar 

 
Flest utåtgående pilar hade datatillgängligheten vilket innebär att det är en drivare/rotorsak 
som bör förbättras först och att det därmed påverkar utförandet av S-LCA mest. Mätning av 
social impacts hade flest inkommande pilar och tyder på att det är en nyckel till framgång. 
Hindret bör bli fokus för planering när det kommer till att förbättra den sociala 
livscykelanalysen, med andra ord betyder det att det är svårare att utföra en impact assessment 
eftersom det inte finns en utvecklad metod. Att utveckla en egen kan bli besvärligt. 
 

0 2 0 1 

1 1 IN UT 
3 0 

Datatillgänglighet Val av impact 
categories 

Mätning av social 
impacts 

Inga specifika 
indikatorer till 
subcategories 
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5. Rekommendationer vid utförande av S-LCA 
Detta kapitel beskriver hur Guidelines bör följas för att underlätta ett utförande av en  S-
LCA. Först tas det kort upp varför och med vilket stöd riktlinjerna kan följas, sedan kommer 
rekommendationer på hur varje fas bör tillämpas. Sist klargörs vad man bör tänka på när 
analysen genomförs.   

5.1 Riktlinjer och stöd 
Guidelines bör användas vid en S-LCA eftersom det var de enda riktlinjerna som var mest 
utarbetade och de beskrev hur en social livscykelanalys stegvis kunde utföras. Den utgår från 
ISO-standarder vilket ger kvalitet i arbetet och följer en livscykelstruktur från vaggan till 
graven där sociala faktorer tas med från hela livscykeln. Det finns områden som behöver 
utvecklas, vilket senare kommer att tas upp i detta kapitel.     
 
Det är starkt rekommenderat att använda ISO 14040:2006 samtidigt som riktlinjerna följs 
eftersom grunden i Guidelines ,som är strukturen och vissa principer, är tagna ur denna 
standard. Användandet av riktlinjerna kommer att underlättas eftersom standarden ger en mer 
detaljerad beskrivning som dessutom är på svenska.  

5.2 Guidelines fyra faser 

Definition av mål och omfattning 

För denna fas finns det gott om information både i Guidelines och i ISO 14040:2006. En 
tabell med skillnader mellan E-LCA och S-LCA har tagits med i rapporten (se Appendix 1) 
om man vill få skillnaderna i denna fas illustrerad, så att man kan låta bli att ta med det som 
skiljer sig från Guidelines när man utgår ifrån ISO 14040:2006.  
 
Den självklara biten i den här fasen är att börja med att fastställa mål och omfattning för 
studien. I ISO 14040:2006 finns det en mycket detaljerad beskrivning på hur man ska gå 
tillväga vid genomförande av detta steg. Mål och omfattning är mycket viktigt då resterande 
delar i en S-LCA studie kommer att tillämpas utifrån dessa. Därför rekommenderas det starkt 
att gå in djupt på delmomenten i fas 1 och tillämpa de delar så gott det går.  
 
I denna rapport har däremot en kort beskrivning gjorts genom att punkta upp målen som kan 
besvaras samt ett citat, som beskriver hur omfattningen ska gå till, har hämtats från ISO 
14040:2006.  

Inventeringsanalys 
I denna fas ska information till stakeholders samlas in och Methodological sheets är ett 
hjälpmedel till det.  Datatillgängligheten har varit ett problem för några av fallstudierna vi 
undersökt. Efter att Guidelines publicerades 2009 har en databas kallad Social Hotspot 
database framtagits av olika personer som varit med och skapat Guidelines. Databasen bör 
användas som hjälpmedel i denna fas eftersom data finns samlat på ett ställe som kan vara till 
stor hjälp vid sociala livscykelanalyser.   
 
Social Hotspot database består av 25 indikatorer med information från 113 länder och 57 
ekonomiska sektorer.  Dessa illustreras direkt på tabeller till skillnad från methodological 
sheets där det finns länkar för de 31 subkategorierna och man går in i websidorna och letar 
efter och hämtar ut data därifrån. Detta var enligt Elisabeth Ekener-Petersen mycket jobbigt 
och tidskrävande. 
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Påverkansbedömning  

Guidelines tar upp vad som ska tas med i en impact assessment men det är inte till någon stor 
hjälp vid tillämpning av denna fas utan egna metoder och modeller måste utvecklas.  
 
Fallstudierna utvecklade egna impact assessment där kriterier i metoden poängsattes utefter 
hur väl de hade utvecklat dessa.  Att använda hela Cut roses för att totalpoängen var högst 
vore inte lämpligt eftersom metoden hade sämre poäng i ett moment och de andra 
fallstudierna hade även höga betyg på samma moment som Cut roses hade. Valet av vilka 
kriterier som kan tänkas användas i en S-LCA från fallstudierna är alla de som fick högst 
poäng.  Beroende på vilket syfte som sätts för en S-LCA kan utvecklade kriterier väljas ut 
efter behov:  
 

  

 

 

     

 

Tabell: 11 

Tolkning 

Tillvägagångssätten vid tolkningsfasen är i grund och botten samma för både LCA-metoderna 
men det finns vissa särdrag i Guidelines som man ska utgå ifrån. Önskas en mer detaljerad 
beskrivning på denna fas rekommenderar vi att utgå ifrån ISO 14040:2006 först och sedan 
kan man bygga på med de sociala aspekterna utefter det som står i Guidelines.  

5.3 Att tänka på under en S-LCA 
En social livscykelanalys är inte en färdigutvecklad analys. För att underlätta arbetet är det 
viktigt att veta vilka hinder som kan uppkomma under arbetets gång. Dessa är mätning av 
social impacts ,datatillgänglighet, val av impact categories och att det inte finns specifika 
indikatorer till subcategories. 
 
Det svåraste med att utföra en analys är hur mätningen ska gå till av social impacts eftersom 
det inte finns en utvecklad metod att använda. Här kan inspiration hämtas från redan utförda 
fallstudier. 
 
Subcategories med tillhörande indikatorer samt valet av impact categories är grunden som 
behövs i en mätning för att en bedömning ska kunna äga rum och för tillfället finns inte en 
standardisering av dessa. Tillämparen får räkna med att det kommer vara problematiskt att 
välja ut subcategories och impact categories, samt att det kan leda till svårigheter med att 
utveckla en impact assessment. 
 
Datatillgänglighetet har i fallstudierna varit ett hinder och är problemet som påverkar 
mätningen mest enligt Affinity diagram. Nu finns Social hotspot database men den är 
fortfarande under utveckling vilket innebär att problemet fortfarande finns. Det kan leda till 
att flera subcategories eller indikatorer inte kommer kunna mätas/bedömas. 

Kriterium/Moment  

Relation av orsak och effekt (subcategories och impact categories) Cut roses 

Bedömning av social påverkan (tolkning av resultat) UCO och Laptop 

Test av inventeringsindikatorer (för bedömning av subcategories) Ingen fallstudie fick flest fördelar 

här, indikatorer väljs ut efter eget 

behov 

Poängsystem (rankning) Cut roses och UCO 
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6. Diskussion  
Under arbetets gång upptäcktes det att Guidelines hade de mest utarbetade riktlinjerna som 
kunde användas för att utföra en S-LCA. Det var komplicerat att förstå Guidelines eftersom 
det fanns många nya begrepp med svårbegripliga förklaringar. Detta ledde till att en stor del 
av tiden gick ut på att undersöka innebörden av dessa för att kunna förstå själva riktlinjerna 
som även de tog tid att förstå. Effekten blev att det inte fanns tillräckligt med tid för att 
utveckla en mall med riktlinjer. Idéer togs fram till vad som kan underlätta användningen av 
Guidelines för en tillämpare genom att föreslå rekommendationer för utförande av varje fas, 
samt vilka hinder som kan tänkas stötas på.  
 
Fallstudierna beskrev inte exakt vilka steg ur Guidelines som användes vilket medförde att 
resultatet på hur metoderna fungerade inte kunde svaras lika grundligt i jämförelse med vad 
varje fas ska innehålla, vilka hittas i kapitlet LCA på sida 12. Detta medför även att det finns 
en viss osäkerhet om kriterierna värderats helt reallistiskt i matrisen som tog fram flest 
fördelar i impact assessment för varje fallstudie.  
 
Fördelar kunde fås fram i matrisen men inte nackdelar. Detta berodde på att poäng tillgavs de 
fallstudier som utvecklat delar av impact assessment på bästa sätt enligt ett poängsystem som 
sattes ut. Då det inte finns någon färdig impact assessment att jämföra med kunde inte 
nackdelar fås fram, det går däremot att se vilka delar som fick mindre poäng/antal fördelar.  
 
Trots att det inte framtogs en mall med riktlinjer, vilket var syftet med examensarbetet, och att 
värderingarna av fördelarna möjligtvis kan vara osäkra har arbetet kommit med värdefulla 
förslag. Underlättning av hur Guidelines faser kan användas samt vad som kan bidra till en 
utveckling av Guidelines riktlinjer för en S-LCA har istället tagits fram. 
 
 Rekommendationerna kan vara till hjälp för framtida fallstudier genom föreslagna idéer kring 
användning av faserna som underlättar användningen av riktlinjerna. En sammanfattande 
beskrivning av vilka hinder tidigare fallstudier mött samt en analys kring vilken koppling de 
har till varandra kan användas för att lättare utveckla en impact assessment. Matrisen kan 
användas för att värdera fördelar hos denna fas för olika fallstudier, men för att resultatet ska 
vara realistiskt bör tillämparen ha tillräckligt med tid för att undersöka varje kriterium. 
Exempelvis genom intervjuer av författarna till fallstudierna. När matrisen utförts kan 
uppfyllda kriterier med flest fördelar användas för en utveckling av impact assessment.    
     
Användningen av E-LCA bidrar till att miljön påverkas mindre negativt om åtgärder införs 
över funna riskområden och att ekonomin för företag kan öka i takt med att allt fler 
konsumenter blir mer medvetna över under vilka förhållanden produkter tillverkas. En 
färdigutvecklad S-LCA kan även den bidra till ökning av företags ekonomier samt förbättrade 
sociala förhållanden med samma motivering. Det är därför viktigt med fortsatta arbeten inom 
området för att närma sig en färdig social livscykelanalysmetod. Detta examensarbete har 
belyst hinder i tidigare fallstudier, deras vikt samt samband till varandra genom Affinity 
diagram. Framtida fallstudier kan arbeta vidare på dessa för att utveckla S-LCA.   
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7. Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att ta fram riktlinjer och idéer för att skapa en mall som 
illustrerar hur en Social-LCA kan se ut. För att få fram dem skulle ett antal frågeställningar 
besvaras genom att studera tidigare arbeten som har gjorts inom området och det material som 
finns för tillfället.  Har då frågeställningarna besvarats och har syftet tagits fram? Frågorna 
besvaras i denna ordningsföljd: 
 

• Hur ser tidigare utförda arbeten ut? Vilka metoder används? 
• Hur fungerar metoderna?  
• Om det har använts olika metoder i olika arbeten, vilka har flest fördelar och 

nackdelar? 
• Hur kan en mall a en S-LCA se ut? 
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan en Social-LCA och en Ekologisk-LCA? 

 
Tre tidigare utförda arbeten i form av fallstudier undersöktes genom att ta reda på hur de såg 
ut och vilka metoder som användes. Samtliga fallstudier använde sig av Guidelines riktlinjer 
där Cut roses och Laptop följde alla de fyra faserna Mål & omfattning, Inventeringsanalys, 
Impact assessment och Tolkning.  UCO använde LSCA som undersöker hur mycket S-LCA, 
E-LCA och LCC påverkar den hållbara utvecklingen och följde därför inte alla faserna helt 
enligt riktlinjerna, Sustainability assessment behandlades istället för Impact assessment. Alla 
fallstudier utvecklade egna bedömningsmetoder.   
 
Hur varje fallstudies impact assessment fungerade beskrevs. Cut roses hade en tabell med 
subcategories, indikatorer och impact categories där inventeringsdata markerades efter 
samband. Subcategories grad av påverkan synliggjordes med färger vid sidan av tabellen. 
UCO använde först en tabell för de tre analyserna och tre uppsamlingssystemen som 
jämfördes. Inventeringsdatan omvandlades till bidragsprocent som poängsattes utefter grad av 
påverkan. Totalpoängen räknades om till Sustainability factors. Laptop slog ihop två delar av 
spreadsheet, som är tabellen där all inventeringsdata samlades och fick ut hotspots på det 
sättet. Resultatet sattes upp i olika tabeller.  
 
Vilken impact assessment som hade flest fördelar bedömdes fram. Cut roses hade flest 
fördelar med totalt 6 uppfyllda av 8 möjliga poäng. Nackdelar kunde inte fås fram för att det 
inte fanns en utvecklad metod att jämföra med.    
 
 
En mall med riktlinjer och idéer skulle framställas. Mallen med riktlinjerna kunde inte 
framställas men det kunde idéerna i form av rekommendationer på hur Guidelines kan följas 
inom varje fas och vad som är bra att tänka på under ett utförande av en S-LCA.  
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Sammanfattningsvis rekommenderas användandet av Guidelines för varje fas: 
 

� Definition av mål och omfattning: Följa Guidelines och ISO14040:2006, finns gott 
om information att hämta.  

� Inventeringsanalys: Methodological sheets och nya Social Hotspot database kan 
användas som hjälpmedel. 

� Påverkansbedömning: Egen metod måste utvecklas, genom att använda matriser för 
att få fram fördelar hos tidigare metoder kan de kriterier med flest fördelar plockas ut 
och användas beroende på vad syftet som skrivits i fas 1.    

� Tolkning: Följa Guidelines och ISO14040:2006. 
 
Sammanfattningsvis rekommenderas det att tänka på detta kring varje hinder som kan uppstå 
under genomförandet: 
 

� Mätning av social impacts: Alla hinder påverkar detta problem och det är den svåraste 
delen eftersom det inte finns en färdigutvecklad metod att använda. Här kan 
inspiration hämtas från tidigare fallstudier.  

� Datatillgänglighet: Påverkade mätningen mest enligt Affinity diagram. Social 
Hotspotdatabase finns nu men är under utveckling. Det innebär att svårigheter med att 
hitta data till subkategorierna och indikatorerna fortfarande kan förekomma.   

� Val av impact kategorier: Finns ingen standardisering av detta hinder, det medför 
problematik kring valet av impact categories som är en av grunderna tillsammans med 
subcatekorierna och indikatorerna.  

� Inga specifika indikatorer till subkategorierna: Kommer också bli problematiskt att 
välja ut specifika indikatorer till subkategorierna eftersom det inte finns en 
standardisering här heller.   

   
 
Den sista frågeställningen var att redogöra likheter och skillnader mellan en Social-LCA och 
en Ekologisk-LCA. Likheterna var att dessa delar en gemensam struktur och att stor mängd 
data behövs som ger användbar information till bedömningen.  Dock ger de ingen information 
till att fatta beslut om en produkt ska tillverkas eller inte. I både metoderna bedöms 
riskområden. 
 
Det fanns betydligt fler skillnader än likheter. Dessa var till att börja med deras fokusområde, 
den ena syftar till att bedöma miljöpåverkan och den andra till att bedöma socialpåverkan. 
Miljöpåverkan är negativ påverkan medan den sociala påverkan kan vara positiv eller negativ. 
Data som samlas in är för E-LCA kvantitativt (indikatorer) och samlas in utifrån produkten, 
dess tillverkning/användning och avfall. I S-LCA samlas det också data utifrån dessa, men 
ytterligare information hämtas utifrån organisationsrelaterade aspekter längs kedjan. En annan 
skillnad är kategorierna som bedöms; I E-LCA använder man impact kategorier och data 
hämtas utifrån dess indikatorer, som tidigare nämndes är kvantitativa. I S-LCA däremot finns 
det inga rekommenderade (internationell/gemensamma) impact kategorier och därför 
rekommenderar Guidelines att utgå ifrån intressentkategorierna, dess subkategorier samt 
indikatorer (kvantitativt, kvalitativt eller semi-kvantitativt data).  
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Appendix 1 - Skillnader mellan E-LCA och S-LCA 

 

Steg Karakteristisk 
 
 

Mål 
& 

Omfattning 

I både E-LCA och S-LCA är det krav på att beskriva produktanvändbarheten 
(produktnyttan). S-LCA går längre genom att även kräva att användarna ska 
reflektera över de sociala impacts som orsakas i användningsfasen och funktionen.   
Medan E-LCA uppmuntrar att involvera intressenter (utöver mellanhänder) vid 
granskning av studien, uppmuntrar S-LCA att sådana ”externa” intressenter ska 
involveras till att förse data på i själva analysen.  
I S-LCA måste en motivering presenteras om inte en underkategori tas med i 
studien. Detta krävs inte i E-LCA.  

I E-LCA utgår man ifrån impact categories och dess indikatorer. Medan i S-
LCA är subkategorier utgångspunkt för intressentkategorier och impact 
kategorier.  
Medan både E-LCA och S-LCA impact assessment methods kan komma att bli 
svåra att lokalisera, är ingen E-LCA LCIA metod platsspecificerad, och E-LCA 
metoder använder och definerar oftast kategorier av lokaliserings exempel som 
beror på fysiska faktorer såsom geografi eller populationstäthet.   
S-LCA kan komma att kräva platsspecifik LCIA i vissa fall och kan även komma att 
behöva information om ”politiska” kännetecken, såsom landet och dess lagar.  

 
 
Inventerings- 
Analys (LCI) 

Data av aktivitetsvariablar är insamlade och använda mer i S-LCA än i E-LCA, 
exempelvis siffror på arbetstimmar för att värdera fördelningen av varje unit 
processess  i produktsystemet. 
I E-LCA används aktivitetsvariablar när data om impacts inte är tillgängliga.  
Subjektiv data i S-LCA är ibland den mest lämpliga informationen att använda. 
Genom att bortse subjektiv data för att istället använda mer ”objektiv” data skulle 
skapa större osäkerheter i resultaten.  
Balansen mellan kvantitativ, kvalitativ och semi-kvantitativ data kommer i 
allmänhet bli olika.  
Datakällorna kommer bli olika (kommer från intressenter). 

Datainsamlingsstegen-och metoderna varierar (exempelvis the irrelevance of mass 
balances).  
 

 
Livscykel- 
Påverkan (LCIA) 
 

Karakteristiska modellerna är olika.  

S-LCA möter både positiv och negativ impacts av produktens livscykel, 
positiva impacts i E-LCA sker sällan.  

Tolkning De viktiga problemen kommer skilja sig.  

The addition of information on the level of engagement of stakeholders in S-LCA. 
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Appendix 2 - Redogörelse för de tre fallstudierna  
 
 
 

 
 

Laptop 

 
 

Cut roses 

 
 

UCO 

 
Fallstudie av 

 
En laptops komponenter 

 
Två rosproduktioner, en i 
Ecuador (U-land) och en i 
Nederländerna (I-land) 

 
Tre uppsamlingssystem av UCO 
(Used Cooking Oil): DTD, SCH 
och UCC 

 
Syfte 

 
Identifiera  sociala riskområden 
 

Testa och utvärdera Guidelines 

 
Testa metoden från Guidelines  
 
Vidareutveckla en metod för 
bedömning av social påverkan.  
 
Jämföra skillnader och likheter av 
riskområden (hot spots) för E-
LCA och S-LCA.  
 

 
Ta reda på vilket system som tar 

bäst hänsyn till den hållbara 

utvecklingen 

 
Metod 

 
S-LCA enligt Guidelines 
riktlinjer 

 
S-LCA enligt Guidelines 
riktlinjer 

 
LCSA (kombinerar S-LCA, E-
LCA samt LCC. 

 
Stakeholders, subcategories, 

indikatorer 

 
Valdes utifrån Guidelines 
riktlinjer 

 
Valdes utifrån Guidelines 
riktlinjer 

 
Valdes utifrån Guidelines riktlinjer 

 
Inventeringsanalys 

(samling samt redovisning av 
fakta för stakeholders, 

subcategories, indikatorer) 

 
Methodological sheets 
användes för att få fram 
datakällor till subcategories 
 
I Spreadsheets sammanställdes 
hittad fakta  

 
Fakta för varje stakeholder 
redovisades i text 

 

 
Fakta sattes in i en tabell där 
resultatet för S-LCA, E-LCA och 
LCC redovisades 
 

Positiva och negativa indikatorer 

skiljdes år, sociala indikatorer 

räknades som positiva 
 

 
Impact assessment 

 
(bedömning av data för 

subcategories b.la) 

 
En ny metod för att identifiera 
riskområden utvecklades där 
två delar av spreadsheet slogs 
ihop. En vertikal del med 
länder som hade flest antal 
potentiellt påverkade 
stakeholders  och en 
horisontell del med länder 
som hade högst värden på 
potentiellt påverkade 
indikatorer.  

  

 
En tabell användes för att 
markera subcategoriernas 
sociala påverkan med hjälp av 
data från inventeringsanalysen. 

 
 
En ny bedömningsmetod 
utvecklades där färger sattes ut 
utefter vilken grad av 
påverkan en subcategory har. 
(5 färgnivåer) 

 
Data för systemens indikatorer 
räknades om till bidragsprocent. 
 
Indikatorernas påverkan räknades 
fram genom poängsättning (1-5) 
utifrån bidragsprocenten.  
 
Systemens totalpoäng räknades ihop 
där systemet med lägst poäng 
bidrog minst positivt. 
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Appendix 3 - Intervju med Elisabeth Ekener-Petersen 
 

Finns det andra riktlinjer förutom Guidelines som kan användas för att utföra en  S-LCA? 

Disability-Adjusted Life Year (DALY) är en annan metod som numeriskt mäter dödsfall & 
invaliditet. Personer som är kritiska till Guidelines använder DALY för att de bland annat 
anser att Guidelines inte duger för att det inte går att få fram den sociala påverkningen i 
siffror. Danskar som Andreas Jörgensen, Arne Vangell och Camille Loise Dreijer är några 
personer som är kritiska och använder sig an DALY istället.  

Elisabeth är inte så säker på att en enda indikator, som exempelvis dödlighet, kan mäta lika 
omfattande som de i Guidelines och enligt hennes åsikt finns det ingen annan metod som är så 
komplett som Guidelines. 

Vilken kritik riktas mot Guidelines? 

Bland annat för att indikatorerna från Methodological sheets ,som är utvecklat av grundarna 
till Guidelines, anses inte vara tillräckligt bra eftersom resultatet ofta inte kan visas i siffror 
och indikatorerna behövs vidareutvecklas. 

 Exempelvis tar indikatorn Child Labour upp barnarbete och hur man ställer sig till den frågan 
har med kultur att göra, vissa är helt emot det andra är det till en viss grad. Indikatorn behöver 
inte vara helt negativ eftersom om man skulle ta bort barnarbete helt i ett företag som har sin 
produktion/tillverkning i ett fattigt land kan det medföra mer negativa effekter. Barnen som 
slutar skulle kanske börja med prostitution som en lösning. H&M har valt att låta barn arbeta 
till hälften och andra hälften av dagen finansierar företaget barnens skolgång.  

Hur kan man veta om resultatet av en S-LCA är bra eller dåligt? Finns det några 
”regler/lagar” som måste följas? 

Det finns internationella och globala regelverk som ska följas. ILO, WHO, FN och Amnesty 
är några av dessa. Sedan måste personen som utför analysen själv samla in fakta om regler 
och lagar från olika länder utifrån produktens livscykel. Det måste göras för att lagar som 
används i Sverige inte är samma som exempelvis lagar i Kongo.    

Det kräver en del datainsamling vid en S-LCA, hur ska man gå tillväga? 

Elisabeth samlade in all fakta själv vilket tog flera månader men nu finns det Social Hotspot 
Database som är en databas framtagen av olika personer som varit med och skapat 
Guidelines. Där finns olika slags fakta om sociala frågor för att underlätta sociala 
livscykelanalyser vilket kan vara till stor hjälp.  
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