
60 MIN

Om hållbar konsumtion kopplat till teknikindustrin

KONSUMERA MERA?
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 samt exempel ur ungas vardag.  

 
Mer information, övningar och granskningsverktyget Fairometern 

finner du på hemsidan vihandlarvembetalar.se.



ATT TÄNKA PÅ INFÖR LEKTIONEN

INNEHÅLL
Om övningen       s.4

Viktiga begrepp och exempel   s.5 
 
Handledning      s.6

Bilaga: Fair Finance Guide     s.7
 

INFÖR LEKTIONEN   
Läs igenom handledningen.
Testa övningarna och titta på filmerna.
Dela in klassen i par eller grupper.

!
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AVSLUTA LEKTIONEN 
 

Om ni har tid, avsluta lektionen med att leta 
efter goda nyheter. Kolla in övningen här!?

Unga kan känna stor oro för vad som ska hända med klimatet och vår omvärld.  
På lärarsidan kan du läsa mer om hur du kan prata med elever om ansvar och hållbarhet.(:

http://sandbox.fairaction.se/larare-materialet/


OM ÖVNINGEN
Syfte 
Bli medveten om sin egen konsumtion och dess koppling till hållbar utveckling.  
Få förståelse för teknikindustrin och företagsansvar. Få förståelse för hur och vart 
svenska banker investerar pengar. 
 
Metod 
Reflektion över sin egen konsumtion. Diskutera vem som har ansvar för att  
konsumtionen blir mer hållbar. Granska sin egen bank och reflektera över  
resultatet. Varva föreläsning med utmanande frågor som eleverna får diskutera 
och reflektera kring i par och helgrupp.

Agenda 2030 
Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och mål 12 (Hållbar  
konsumtion och produktion). 

Upplägg och tid 
Övningen består av fem delmoment som tar en timme att genomföra. Det går, med 
fördel, att genomföra momenten under två timmar med längre tid för diskussion 
och egen granskning. 

DE FEM DELMOMENTEN FÖRDELADE PÅ 60 MINUTER.
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BEGREPP OCH EXEMPEL
Övningen innehåller en introduktion om elektronikindustrin. Se till att 
bekanta dig med begrepp och exempel inför lektionen.  

Litiumbatterier och kobolt
Kobolt (Co) är en hård, glänsande silvergrå metall med många användningsområden. 
Bland annat finns den i uppladdningsbara litiumbatterier som används i våra 
mobiltelefoner och elbilar. Kobolt finns i gruvor och bryts under farliga förhållanden. 
Industrin är förknippat med negativ påverkan på mänskliga rättigheter och 
60 procent av allt kobolt bryts i Demokratiska republiken Kongo. 
 
Några av de problem som förknippas med brytningen av kobolt är barnarbete då de 
är mindre än vuxna och kommer enklare in i trånga schakt. Arbetet utförs oftast utan 
skyddsutrustning och arbetarna utsätts för mineraldamm, vilket orsakar lung- 
sjukdomar och ögonirritationer. De arbetar i trånga tunnlar där risken för ras är stor. 

E-waste
En del av vårt teknikavfall exporteras till utvecklingsländer i exempelvis Asien och 
Afrika, trots att export av e-avfall till utvecklingsländer är förbjudet inom EU. Avfallet 
innehåller ofta många farliga ämnen som kan skada människors hälsa och förorena 
miljön om det inte hanteras på rätt sätt. Utvecklingsländer som tar emot e-avfallet 
saknar oftast fungerande system för att ta hand om avfallet, vilket hamnar i deponier 
och genererar svåra miljö- och hälsoproblem.
 
Källor och mer information finner du här: 
https://medvetenkonsumtion.se/rad-fakta/elektronik/ 
https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/foretagsansvar/ 
hallbara-litiumjonbatterier/
 

Tips för en hållbar konsumtion av elektronik
• Använd de apparater du har så länge som möjligt: uppdatera och komplettera 

istället för att köpa nytt.
• Laga och reparera istället för att köpa nytt: laga din spruckna skärm och byt 

batteri så gör du både miljö och människor en stor tjänst.
• Ta hand om det du har och förebygg skador: ha skydd till mobilen och sätt en 

bit eltejp på de delar av laddsladdar och hörlurar som tar mest stryk.
• Köp begagnade elektroniska produkter istället för helt nya: det finns många 

hemsidor som säljer elektroniska apparater på secondhand.
• Lämna alltid in all uttjänt elektronik till återvinning, antingen på kommunens 

återvinningscentral eller på närmaste försäljningsställe.
• Sätt press på företagen och efterfråga produkter som är producerade med 

hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter.

Fair Finance Guide (FFG)
FFG granskar svenska bankers hållbarhetslöften. De gör sedan en ranking som 
utgår ifrån vad bankerna lovar enligt deras egna riktlinjer för hållbarhet och vad 
oberoende granskningar visar att de gör i verkligheten. På sidan hittar ni banker 
med varningssymboler vilket betyder att vi hittat avvikelser. Områden som FFG 
granskar är bland annat klimatförändringar, arbetsvillkor, vapen och gruvor.  
Fair Action är en part i detta nätverk och bidrar löpande med granskningar inom 
bland annat levnadslön. Källa: https://fairfinanceguide.se/banks/hem/.
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HANDLEDNING
Nedan finner du instruktioner kopplade till den presentation som kan 
laddas ner och användas direkt under passet. Presentationen följer 
övningens fem delmoment.  

1. Introduktion till passet och filmen om teknikindustrin (10 min) 
2. Om elektronik och kobolt (5 min)
3. Prylpyramiden (20 min)
4. Granska banker (15 min)
5. Ansvar och påverkan (10 min) 

Steg 1: Introduktion till passet och filmen om teknikindustrin (10 min) 
Sida 3. Gå kort igenom vad lektionen ska handla om.  
Sida 4. Visa sedan filmen om teknikindustrin. 

Steg 2: Om elektronik och kobolt (5min)
Sida 5: Berätta om hur arbetsvillkoren ser ut inom industrin.  

Steg 3: Prylpyramiden (20 min)
Sida 6: Övning! Be eleverna i par eller grupp reflektera över hur de själva 
konsumerar teknikprylar. Låt dem sätta det som de gör mest av längst ner 
i pyramiden och minst av längst upp. Pyramiden kan ritas på ett papper,  
om eleverna inte har papper och penna så kan de göra en lista i ett dokument. 
Reflektera sedan i helgrupp om hur de kan konsumera mer hållbart.

Sida 7: Visa filmen från Aftonbladets granskning av koboltindustrin i Kongo.  
Hela reportaget finner du här: https://special.aftonbladet.se/blodsbatterier/.
Notera: Filmen är talande för arbetsvillkoren inom gruvindustrin men kan  
uppfattas som obehaglig. Kolla därför på filmen inför lektionen och se över om den 
passar för din elevgrupp. Planera även för hur du vill reflektera över filmen efteråt. 
Om du väljer att hoppa över filmen gå vidare till nästa sida. 
Sida 8: Övning! En pyramid om vad konsumenter kan göra för att påverka företag 
att arbete mer hållbart. Be eleverna reflektera över om det finns någonting de 
kan göra mer av? Kanske något annat än vad som finns på bilden? Avsluta sedan 
övningen i helgrupp. Övningen är inspirerad av Konsumentverkets version.

Steg 4: Granska banker (15 min)
Sida: 9. Gå sedan vidare och lyft bankers investeringar. Genom Fair Finance Guide 
kan du visa bankers investeringar i företag inom gruvindustrin som exempel. 
Sida 10: Visa filmen om banker. 
Sida 11: Övning! Nu ska eleverna själva få granska sin bank. Be eleverna följa  
länken till FFG, där hittar de information bankerna. Be eleverna sedan svara  
skriftligt på följande frågor i grupp och följ sedan upp i helklass:  

1. Investerar din bank i gruvindustrin? 
2. Är det något annat tema som ni reagerade på, till exempel arbetsvillkor  

eller mänskliga rättigheter? 
3. Vad behöver din bank göra för att bli mer hållbar? 

Steg 5: Ansvar och påverkan (10 min)
Sida 12: Övning! Diskutera parvis eller i grupp frågor kring ansvar utifrån bilden. 
Sida 13: Avslutning: Så kan vi påverka företagen att bli mer hållbara. Om du vill 
avsluta med lite goda nyheter, kolla in övningen ”Positiva exempel” på lärarsidan.

Tillhörande presentation finns 
på vihandlarvembetalar.se!
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BILAGOR
1. Stödmaterial Fair Finance Guide (FFG) 
Vägledning om FFGs ranking över vad bankerna lovar 
enligt deras riktlinjer för hållbarhet, respektive vad  
oberoende granskningar visar att de gör i verkligheten.  
 
Hemsida: fairfinanceguide.se 
 
Direktlänk till de områden FFG granskar:  
https://fairfinanceguide.se/banks/omraaden-vi-granskar/

Välj områden
På undersidan ”Områden vi granskar” kan ni välja specifika frågor. 
Till exempel kan ni titta närmare på ”Gruvor” och ”Arbetsvillkor”.

Varningsflaggade banker
Varningsymbolen betyder att banken inte håller vad de lovar.  
FFGs granskningar har då visat att det finns brister i hur de  
följer sina riktlinjer och policys i praktiken.

http://fairfinanceguide.se
https://fairfinanceguide.se/banks/omraaden-vi-granskar/


Unga granskar svenska företags hållbarhetsarbete.

VI HANDLAR
VEM BETALAR?


