
Det digitala granskningsverktyget 

FAIROMETERN
LÄRARHANDLEDNING



Många svenska företag arbetar inte hållbart. Men vilka är de? 
Det ska du och dina elever ta reda på. Med vår hjälp. 

 

”Vi handlar, vem betalar?” är ett studiematerial som ger gymnasieelever  
verktyg så att de självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete.

Övningarna är utvecklade tillsammans med gymnasielärare och elever, innehållandes röster 
från hela världen, Fair Actions granskningar och såklart exempel ur ungas vardag.  

 
Mer information, övningar och granskningsverktyget Fairometern 

finner du på hemsidan vihandlarvembetalar.se.



ATT TÄNKA PÅ INFÖR LEKTIONEN

INNEHÅLL
Om granskningsverktyget    s.4
 
Handledning      s.5
 

INFÖR LEKTIONEN  
Läs igenom handledningen.
Testa verktyget och gå själv igenom de sex stegen.!
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OM VERKTYGET
Syfte och innehåll 
Det digitala granskningsverktyget hjälper elever att självständigt  
granska företags hållbarhetsarbete. Verktyget är utvecklat med 
gymnasielärare och elever och består av sex steg. Målet är att 
ge svar på vanliga frågor och innehåller: 

• Vägledande videos om granskningsprocessen
• Informativa filmer om riskfyllda branscher 
• Tips om medieproduktion och intervjuteknik
• Tips om hur du kan påverka företag 

Användning och tid 
Elever har främst nytta av verktyget vid längre granskningsprocesser 
och kan användas som komplement till övriga lektionsupplägg inom 
”Vi handlar, vem betalar?”. Granskningen får gärna pågå under flera 
lektioner eller veckor.  
 
Låt eleven först bekanta sig med verktyget och gå igenom de sex  
stegen. Eleven kan sedan använda verktyget under hela sin  
granskning för vägledning, tips och svar på frågor. 



HANDLEDNING

Steg 2 - Samla in fakta 
Denna del innehåller information om källkritik och att formulera en frågeställning. 
 
Granskar ni en specifik bransch? Se över de databaser som verktyget lyfter.  
Se också till att uppmuntra eleven att kontakta företaget med frågor.  
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Det digitala verktyget Fairometern består av sex steg som vägleder 
och inspirerar eleven genom granskningsprocessen. Fairometern 
finns tillgänglig på elevsidan på vihandlarvembetalar.se.

1. Välj företag 
2. Samla in fakta 
3. Resultat
4. Fråga företaget
5. Skapa
6. Förändra! 

Steg 1 - Välj företag 
Denna del innehåller filmer om fem riskfyllda branscher och tips vid val av företag. 
 
Det första eleven ska göra är att välja ett företag att granska. Om klassen tidigare 
har arbetat med ett specifikt globalt mål eller fokuserat på en extra riskfylld bransch 
eller produkt - lägg till det i er granskning! Ge eleverna eventuella instruktioner 
innan de börja bekanta sig med verktyget.  

http://vihandlarvembetalar.se


 

Steg 5 - Skapa
Denna del innehåller information kring medieproduktion. 

Eleven får tips om bildbanker, att fotografera på stan och vad som gäller enligt 
upphovsrättslagen. Andra elevers granskningar finns tillgängliga som inspiration. 

Steg 6 - Förändra! 
Denna del innehåller tips om hur eleven kan sprida sin granskning. 

Det finns flera sätt att påverka företag att agera mer hållbart! Testa att 
diskutera om ni kommer på andra sätt än de som listas i verktyget.

Steg 3 - Resultat
Denna del innehåller information om hur företag bör arbeta med hållbarhet. 

Internationella riktlinjer presenteras och eleven får en kort introduktion om 
begreppet greenwashing. Se även länkarna om hur företag bör arbeta med 
transparens, levnadslöner och hållbarhetskommunikation. 

Steg 4 - Fråga företaget
Denna del innehåller tips om hur du bäst får kontakt med ett företag.  
 
Eleven kan också träna på utveckla sin intervjuteknik och ta del av vanliga 
svar från företag. 
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Unga granskar svenska företags hållbarhetsarbete.

VI HANDLAR
VEM BETALAR?


