
Mall: Hållbarhetsrapport 
 
 
Bakgrund 
 
Elever på naturvetenskapsprogrammet måste, för att få driva ett UF-företag inom ramen för sitt 
gymnasiearbete, kunna koppla sitt UF-företagande till programmålen för naturvetenskaps-
programmet. Genom att komplettera sitt UF-företagande med att skriva en hållbarhetsrapport anser 
vi att dessa mål kan uppfyllas.  
 
 
 
 
Här presenteras en mall för hur eleverna kan strukturera sin hållbarhetsrapport: 

Framsida 

På framsidan bör följande finnas med:  

- Lämplig titel på rapporten 
- Namnet på de elever som har skrivit rapporten 
- UF-företagets namn 
- Kurs 
- Program 
- Skola 
- Lärare 
- Datum 

  



 
Inledning (obs. denna rubrik placeras på en ny sida) 
 
I inledningen ska ni framförallt beskriva syftet med arbetet och ange de frågeställningarna ni har 
utgått ifrån. Här nedan anges förslag på syftesformulering och frågeställningar, men ni kan välja 
andra om ni vill. Ni kan också om ni vill skriva en kort inledning/bakgrund för att introducera läsaren 
till området.  
 
Exempel på hur syftet och frågeställningarna kan formuleras:  
 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur hållbart vårt UF-företag och affärsidé är och hur vi 
kan arbeta för att bli ännu mer hållbara.  
 
Frågeställningar: 
 

1. Hur hållbart är vårt UF-företag och vår affärsidé? 
2. Hur kan vi arbeta för att vårt UF-företagande ska bli ännu mer hållbart? 

 

Metod 
 
Här ska metoden beskrivas. Beskriv hur ni gick tillväga för att besvara de olika frågeställningarna.  
 
Frågeställningarna bör ni i huvudsak besvara genom att i företaget göra en inventering och 
förbättringsanalys av den egna verksamheten. Beskriv här i metoden hur ni gick tillväga för att göra 
inventeringen och förbättringsanalysen. Ni ska dock även  
 
Frågeställning 1 ska även besvaras genom att ni letar fakta om t.ex. råvarorna, tillverkningsprocessen 
och återvinningen av er produkt. Leta lämplig fakta i olika artiklar och på hemsidor på internet och 
hänvisa till källorna i er rapport (både fortlöpande i resultatdelen och i den avslutande 
källförteckningen). 
 

Resultat 
 
Här ska de olika frågeställningarna besvaras i tur och ordning. Skriv gärna ned varje frågeställning 
som en underrubrik: 
 
1. Hur hållbart är vårt UF-företag och vår affärsidé?  
 
Denna frågeställning besvarar ni genom att ni gör en s.k. inventering av ert UF-företag och er 
produkt/tjänst (se exempel på rubriker här nedanför). Ni gör även en bedömning av er inventering. 
Denna frågeställning ska även besvaras genom att ni letar fakta om t.ex. råvarorna, 
tillverkningsprocessen och återvinningen av er produkt. Leta lämplig fakta i olika artiklar och på 
hemsidor på internet och hänvisa till källorna i er rapport (både fortlöpande i resultatdelen och i den 
avslutande källförteckningen). 
 
 
 



Inventering (obs. allt kanske inte passar in på just ert UF-företag!) 
 
Råmaterial: 
 
Vilka olika råmaterial används i er produkt? Vad består råmaterialen av? Hur utvinns råmaterialen? 
Var utvinns råmaterialen? Beskriv produkten och förpackningsmaterialen. Hur påverkar utvinningen 
miljön? Glöm inte förpackningen! 
 
Tillverkning: 
 
Hur mycket energi går åt vid tillverkningen? Vilka utsläpp sker vid tillverkningen? Hur tillverkas 
förpackningen? Vilka spillprodukter uppstår vid tillverkningen av produkten och hur tas eventuella 
spillprodukter om hand?  
 
Transport: 
 
Hur transporteras era råvaror till tillverkningen? Hur transporteras den färdiga produkten till 
företaget? Hur transporteras produkten och de anställda i företaget till försäljning? Hur påverkar de 
olika transporterna miljön?  
 
Användande: 
 
Hur påverkar produkten användaren och miljön vid användande av produkten? Till exempel, kan 
produkten skada användaren på något sätt (allergi, gift). Kräver produkten någon service (byte av 
delar som till exempel batteri, papper m.m.)?  
 
Resthantering: 
 
Vad händer med produkten när den kasseras? Vad händer med råmaterialet i produkten och 
förpackningen när den går till resthantering? Var tar materialet vägen? 
 
Bedömning av inventering  
 
Här värderar ni de fakta ni tagit fram i er inventering. Vad blir konsekvenserna för miljön? Är er 
produkt ok ur ett miljöperspektiv?  
 
Obs. Även här är det viktigt att vid behov fortlöpande hänvisa till källor (t.ex. om ni tar upp fakta om 
specifika miljökonsekvenser etc.). 
 

4. Hur kan vi arbeta för att vårt UF-företagande ska bli ännu mer hållbart? 
 
Denna frågeställning besvarar ni genom att ni gör en s.k. förbättringsanalys av ert UF-företag och er 
produkt/tjänst. Förbättringsanalysen ska innehålla era hållbarhetsmål, åtgärder för att nå dessa mål, 
när dessa ska genomföras, vem som är ansvarig och slutligen en uppföljning av era mål.  
 
Presentera er förbättringsanalys i en tabell, men kommentera och motivera den också i vanlig text så 
att det blir tydligt för läsaren hur ni har tänkt!  
 
 



Diskussion 
 
Sammanfatta er rapport och det viktigaste ni har kommit fram till när det gäller de olika 
frågeställningarna. Vilka slutsatser drar ni utifrån er rapport? Vilka slutsatser drar ni från er egen 
inventering och förbättringsanalys? Hur hållbart är ert UF-företag? Vad är era egna åsikter kring 
hållbarhet och företagande? Är hållbarhet viktigt för ert UF-företag? Varför/varför inte? Vilka 
möjligheter och svårigheter tror ni att det finns när det kommer till hållbarhet och företagande? Hur 
skulle ni vilja jobba vidare med hållbarhet om ni fortsätter att driva företag efter gymnasiet?  
 
 
Källförteckning (obs. denna rubrik placeras på en ny sida) 
 
Här anger ni de referenser ni har använt er av (obs. ni ska även ange referenser fortlöpande i texten).  
 
Referenslistans utformning bestäms utifrån vilket referenssystem ni har använt er av i texten.  
 
Exempel: 
Annakaisa Suni (2017). Ny studie: Hållbara företag ger bättre vinster. Hämtad 20 februari, 2020, från 
https://www.svd.se/ny-studie-hallbara-foretag-ger-battre-vinster.  


