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Produktkort – Miljöinventering  

Beskrivning av produkten - vad den studerande förbinder sig att göra 

1. Undersökning av arbetsplatsens nuvarande hållbara verksamhet 

a. Vilka avfallssorteringsmetoder används? Hur gör man i praktiken? 

b. Vad avfallssorteras?  

c. Hur mycket vatten används och till vad? 

d. Hur mycket el används och till vad? Används miljövänlig el? 

e. Vilken uppvärmning används? Hur mycket används för uppvärmning? Vilken 

temperatur har de olika utrymmena? 

f. Används engångsartiklar? Vilka? 

g. Används pappershanddukar? 

h. Är produkterna samt konsumtionsvarorna (det som säljs och t ex kaffe, mjölk, 

papper) miljövänliga? 

i. Är maskinerna energisnåla? 

j. Har utrymmena ventilation? Är detta system miljövänligt? 

k. Vilka städmedel och andra kemikalier används? 

 

2. Förslag till förbättring av arbetsplatsens hållbara verksamhet 

a. Hur kan man förbättra avfallssorteringsmetoderna? 

b. Vad kan ytterligare avfallssorteras? 

c. Hur kan man spara vatten? 

d. Hur kan man spara el? Hur köper man grön el? 

e. Hur kan man spara på uppvärmningskostnader?  

f. Vad kan användas istället för engångsartiklar? 

g. Vad kan användas istället för pappershanddukar? 

h. Vilka produkter kan bytas ut till miljövänliga alternativ?  

i. Vilka maskiner kan bytas ut till mer energisnåla? 

j. Hur blir ventilationssystemet mer miljövänligt? 

k. Vilka miljövänliga städmedel och kemikalier kan man använda? 

 

3. Information om hållbar verksamhet 

a. Regler för avfallssortering 

b. Vad kostar det att sortera/återvinna kontra att inte göra det? Kan man spara 

pengar genom att ändra verksamheten? 

c. Hur fungerar olika vattenbesparingsåtgärder och vad kostar de? 

d. Vilka olika uppvärmningsalternativ finns det? Vad kostar installation samt bruk av 

samtliga? 

e. Hur får man tag på miljövänliga produkter? 

f. Hur vet att man att en maskin är energisnål? 
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Beställare  

Ansvarsperson  

Adress  

E-post  

Telefon  

 

Studerande  

E-post och tfn  

Lärare  

E-post och tfn  

 

Den studerande skriver en rapport som belyser åtminstone de ovanstående frågorna, Rapporten 
kommer att vara klar för presentation senast 

___ / ___  20___ 

 

Denna produkt hör till delmålet  
Främjande av hållbar utveckling 1 kp 
Arbetsinsatsen för den studerande motsvarar ca 30 timmar 

Den studerande kan efter uppfylld produktleverans 

 arbeta enligt principerna för hållbar utveckling 
 beakta principerna för livscykeltänkandet 
 resonera om lösningar ur etiska synvinklar 
 bedöma de faktorer som inverkar på hållbar utveckling i sitt arbete eller i sin bransch 
 planera verksamhetssätt som främjar hållbar utveckling 
 främja hållbar utveckling i sitt arbete eller i sin bransch 
 bedöma hur väl främjandet av hållbar utveckling genomförts i sitt arbete eller i sin 

bransch. 

 


